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Άρκρο 1 

 

Σφςταςθ– Σκοπόσ – Κατάργθςθ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. και των Υποκθκοφυλακείων— 

Αρμοδιότθτεσ 

 

1. Συςτινεται νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με τθν επωνυμία «Ελλθνικό 

Κτθματολόγιο εφεξισ «Φορζασ»), με ζδρα τθν Ακινα, το οποίο εποπτεφεται από τον 

Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Για τισ ςχζςεισ του με τθν αλλοδαπι, ο Φορζασ 

χρθςιμοποιεί τθν  επωνυμία «HELLENIC CADASTRE».  

 

2.  Σκοπόσ του Φορζα είναι θ διαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ, δθμοςιότθτασ και 

διακεςιμότθτασ των χωρικϊν και νομικϊν δεδομζνων που αφοροφν τθν ακίνθτθ ιδιοκτθςία 

και θ διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ πίςτθσ και αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν, ςε ςχζςθ με τα 

δεδομζνα αυτά. Ο ςκοπόσ του Φορζα επιτυγχάνεται με τθν καταχϊριςθ νομικϊν και 

τεχνικϊν πλθροφοριϊν, για τον ακριβι κακοριςμό τθσ κζςθσ και των ορίων των ακινιτων 



 

 

και τθ δθμοςιότθτα των εγγραπτζων δικαιωμάτων και βαρϊν μζςω τθσ ςφνταξθσ, τιρθςθσ, 

ενθμζρωςθσ και λειτουργίασ του Εκνικοφ Κτθματολογίου, όπωσ αυτό ορίηεται ςτο πρϊτο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 του ν. 2664/1998 (Α’ 275). Στο ςκοπό του Φορζα 

περιλαμβάνεται θ γεωδαιτικι και χαρτογραφικι κάλυψθ τθσ Χϊρασ και θ δθμιουργία και 

τιρθςθ ψθφιακϊν γεωχωρικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του.  

 

3. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΘΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΤΟΓΑΦΘΣΘ 

Ανϊνυμθ Εταιρεία», θ οποία ςυςτάκθκε με τθν υπ’ αρίκμ. 81706/6085/1995 απόφαςθ των 

Υπουργϊν Εκνικισ Οικονομίασ, Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων 

Ζργων (Βϋ872), που εκδόκθκε κατ` εξουςιοδότθςθ τθσ παρ.1 του άρκρου 14 του ν. 

2308/1995 (Αϋ114) και μετονομάςτθκε ωσ άνω με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ.1 του άρκρου 

1 του ν. 4164/2013 (Αϋ156), καταργείται χωρίσ να τεκεί ςε εκκακάριςθ και διαγράφεται από 

το Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) του ν. 3419/2005 (Αϋ 297).  

  

4. Ο Φορζασ υπειςζρχεται ωσ κακολικόσ διάδοχοσ ςτθ κζςθ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. και αυτοδικαίωσ 

ςτο ςφνολο των πάςθσ φφςεωσ αρμοδιοτιτων, δικαιωμάτων, υποχρεϊςεων και λοιπϊν 

εννόμων ςχζςεων τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. Οι κάκε είδουσ, τφπου, φφςεωσ και περιεχομζνου 

δικαιοπραξίεσ που ζχουν ςυναφκεί ι προκθρυχκεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

νόμου και ευρίςκονται ςε ιςχφ, ςτισ οποίεσ το μοναδικό ι ζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 

είναι θ ΕΚΧΑ Α.Ε. ςυνεχίηονται από και ςτο όνομα του Φορζα, χωρίσ ο Φορζασ ι άλλο 

ςυμβαλλόμενο μζροσ ι τρίτοσ να δικαιοφται να ηθτιςει για το λόγο αυτό τθ λφςθ των 

ανωτζρω δικαιοπραξιϊν ι τθ μθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από αυτζσ. 

Οι εκκρεμείσ δίκεσ τθσ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. ςυνεχίηονται από και ςτο όνομα του Φορζα, χωρίσ να 

επζρχεται βίαιθ διακοπι τουσ και χωρίσ να απαιτείται οποιαδιποτε ειδικότερθ, δικαςτικι ι 

εξϊδικθ, ενζργεια για τθν ςυνζχιςι τουσ.  

5. Τα ζμμιςκα και τα άμιςκα Υποκθκοφυλακεία τθσ Χϊρασ, τα Κτθματολογικά Γραφεία 

όδου και Κω – Λζρου, κακϊσ και τα  Κτθματολογικά Γραφεία Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιά 

καταργοφνται, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 7. Οι υφιςτάμενεσ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

του παρόντοσ, οργανικζσ κζςεισ του προςωπικοφ των εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, των 

Κτθματολογικϊν Γραφείων όδου και Κω – Λζρου, των Κτθματολογικϊν Γραφείων 

Θεςςαλονίκθσ και Ρειραιά και οι κζςεισ των αμίςκων Υποκθκοφυλάκων τθσ Χϊρασ, 

καταργοφνται με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 7.  



 

 

6. α) Οι αρμοδιότθτεσ των καταργοφμενων Υποκθκοφυλακείων, των Κτθματολογικϊν 

Γραφείων όδου και Κω-Λζρου και των  Κτθματολογικϊν Γραφείων Θεςςαλονίκθσ και 

Ρειραιά, περιζρχονται από τθν κατάργθςθ τουσ ςτο Φορζα και αςκοφνται από τα 

Κτθματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταςτιματά τουσ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 15 του 

παρόντοσ νόμου.  

β) Οι αρμοδιότθτεσ του Γραφείου Κτθματολογίου Ρρωτευοφςθσ  που ζχει ςυςτακεί ςε 

εφαρμογι των διατάξεων του ν.δ τθσ 5/22 Σεπτ.1923, αςκοφνται από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ νόμου, από το Φορζα. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ  και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετατάςςεται φςτερα από αίτθςι του 

το μόνιμο προςωπικό και το προςωπικό με ςχζςθ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, που 

υπθρετεί κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου ςτο Γραφείο Κτθματολογίου 

Ρρωτευοφςθσ, ςε κενζσ οργανικζσ κζςεισ του Φορζα, και αν δεν υπάρχουν ςε 

προςωποπαγείσ που ςυνιςτϊνται με τθν πράξθ μετάταξθσ και  ρυκμίηεται κάκε αναγκαία 

λεπτομζρεια.  Με απόφαςθ του Φορζα μπορεί να κατανζμονται οι αρμοδιότθτεσ που 

μεταφζρονται ςτισ Κεντρικζσ ι Ρεριφερειακζσ υπθρεςίεσ του Φορζα και κακορίηεται ο 

τρόποσ άςκθςισ τουσ. 

 

7. Για τθν, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5, κατάργθςθ των Υποκθκοφυλακείων, των 

Κτθματολογικϊν Γραφείων και των κζςεων, εκδίδονται ςταδιακά εντόσ είκοςι τεςςάρων  

(24) μθνϊν, κατ’ ανϊτατο όριο, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ νόμου 

ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, αντίςτοιχεσ αποφάςεισ του Δ.Σ του Φορζα, κατόπιν 

ειςιγθςθσ του Γενικοφ Διευκυντι. Κατά το διάςτθμα του προθγοφμενου εδαφίου, οι 

Ρροϊςτάμενοι των ζμμιςκων Υποκθκοφυλακείων και οι άμιςκοι Υποκθκοφφλακεσ 

υποχρεοφνται να χορθγοφν προσ το Φορζα όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθ μεταφορά 

τθσ άςκθςθσ αρμοδιότθτασ, όπωσ ενδεικτικά τα ςτοιχεία που αφοροφν το προςωπικό, τον 

εξοπλιςμό και τισ μιςκϊςεισ ακινιτων, κατόπιν αιτιματοσ του Φορζα και εντόσ εφλογθσ 

προκεςμίασ που ορίηεται με το ςχετικό αίτθμα. Με ίδιο αίτθμα ο Φορζασ δφναται να ηθτά 

τθ διενζργεια προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν τισ οποίεσ υποχρεοφται να εκτελζςει ο 

υπθρετϊν Ρροϊςτάμενοσ του ζμμιςκου Υποκθκοφυλακείου ι ο άμιςκοσ Υποκθκοφφλακασ 

για τθν ζγκαιρθ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του πρϊτου εδαφίου. Οι αποφάςεισ του πρϊτου 

εδαφίου δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Για τθν θμερομθνία 

κατάργθςθσ των Υποκθκοφυλακείων και των Κτθματολογικϊν Γραφείων του πρϊτου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 5 και ζναρξθσ τθσ λειτουργίασ των Κτθματολογικϊν Γραφείων 



 

 

και των Υποκαταςτθμάτων τουσ του  άρκρου 15, αναρτάται  ανακοίνωςθ του Φορζα ςτθν 

ιςτοςελίδα του.  

8. Ο Φορζασ είναι αρμόδιοσ για:  

α) Τθ ςφνταξθ, τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του Εκνικοφ Κτθματολογίου, ςφμφωνα 

με όςα ορίηονται ςτουσ νόμουσ 2308/1995 και 2664/1998.  

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

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο κανονιςτικό διάταγμα 19/23-7-1941 (Αϋ244), όπωσ 

τροποποιικθκε με το νομοκετικό διάταγμα 811/19-1-1971 (Αϋ9), κακϊσ και τθν τιρθςθ, 

ενθμζρωςθ και λειτουργία των Κτθματολογίων όδου και Κω-Λζρου ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτο Κ.Δ 132 τθσ 1θσ Σεπτεμβρίου 1929, όπωσ ιςχφει, και ςτθν παρ. 2 του άρκρου 

8 του ν. 510/1974 (Α’298), ςτισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ δεν ζχει επεκτακεί θ λειτουργία του 

Εκνικοφ Kτθματολογίου και ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ κτθματογράφθςθσ του ςυνόλου τθσ 

Χϊρασ. 

γ) Τθν τιρθςθ και διαχείριςθ των αρχείων του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν.  

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

παράδοςθ, άλλων ςυμβάςεων παροχισ αςφάλειασ επί κινθτϊν, κακϊσ και τθσ ενεχφραςθσ 

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.   

ε) Τθ ςφνταξθ, ενθμζρωςθ, τιρθςθ και ανακεϊρθςθ βαςικϊν και παράγωγων 

τοπογραφικϊν χαρτϊν και τοπογραφικϊν διαγραμμάτων, κακϊσ και άλλων χαρτϊν και 

διαγραμμάτων που εμπίπτουν ςτο πεδίο του ςκοποφ του.  

ςτ) Το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, τθν οργάνωςθ, τθ λειτουργία και τθ διαχείριςθ 

ςυςτθμάτων αναγκαίων για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ γεωδαιτικοφ υλικοφ που 

ςχετίηονται με το ςκοπό του.   

η) Τον προγραμματιςμό, τθν εκτζλεςθ και τον ζλεγχο φωτογραμμετρικϊν και 

τθλεπιςκοπικϊν εργαςιϊν από τθ λιψθ αεροφωτογραφιϊν και δορυφορικϊν εικόνων ζωσ 

και τθν τελικι απόδοςθ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Φορζα, του Ελλθνικοφ 



 

 

Δθμοςίου, των οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και των νομικϊν προςϊπων δθμόςιου 

δικαίου.  

θ) Τθν οργάνωςθ και τιρθςθ βάςεων ψθφιακϊν γεωχωρικϊν δεδομζνων. 

9. Ο Φορζασ:  

α) Διαχειρίηεται τισ κτθματολογικζσ βάςεισ δεδομζνων θλεκτρονικισ ι αναλογικισ μορφισ 

και ςυγκροτεί αρχείο των προϊόντων του, τα οποία διακζτει ςε κάκε ενδιαφερόμενο, β) 

ςυνεργάηεται με άλλουσ φορείσ για τθ ςφνταξθ, ενθμζρωςθ και διάκεςθ πάςθσ φφςεωσ 

ςυνόλων γεωχωρικϊν δεδομζνων και χαρτϊν, γ) μπορεί να παρζχει  υπθρεςίεσ και να 

μεταφζρει τεχνογνωςία ςε τρίτουσ ςτουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται, όπωσ 

ςτουσ τομείσ γεωδαιςίασ, τοπογραφίασ, χαρτογραφίασ, κτθματολογίου και γεωγραφικϊν 

ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν  και δ) μπορεί να ανακζτει ςε τρίτουσ υπθρεςίεσ, μελζτεσ και 

ζργα για τθν υλοποίθςθ του ςκοποφ του και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του.  

10. Ο Φορζασ μεριμνά για τθν ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογίασ και τθσ 

πλθροφορικισ ςε κζματα ςχετικά με το ςκοπό του και μπορεί να ςυνεργάηεται γι` αυτό με 

άλλουσ φορείσ και να ςυμμετζχει ςε εκνικά και διεκνι προγράμματα ι προγράμματα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

11. Ο Φορζασ απολαφει όλων των ουςιαςτικϊν, οικονομικϊν και δικονομικϊν προνομίων 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Οι λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ του  ειςπράττονται με τθν 

εφαρμογι των διατάξεων του ΚΕΔΕ (ν. 356/1974, Αϋ90).  

Άρκρο 2 

Πργανα διοίκθςθσ 

 

Πργανα διοίκθςθσ του Φορζα είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) και ο Γενικόσ Διευκυντισ 

(Γ.Δ.) 

                     

Άρκρο 3 

 

Διοικθτικό Συμβοφλιο 

Επιλογι – Διοριςμόσ – Κωλφματα διοριςμοφ  Αςυμβίβαςτα – Κωλφματα ςυμφερόντων – 

Υποχρεϊςεισ - Ζκπτωςθ 



 

 

 

1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ)  αποτελείται από επτά μζλθ. Με τθν επιφφλαξθ του 

επόμενου εδαφίου όςον αφορά τθν επιλογι, τα μζλθ του Δ.Σ επιλζγονται και διορίηονται 

με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Τρία από τα μζλθ του Δ.Σ., ςτα 

οποία δεν περιλαμβάνεται  ο Ρρόεδροσ, επιλζγονται και υποδεικνφονται για διοριςμό ςτον 

Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Στισ ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. παρίςταται και ο Γενικόσ Διευκυντισ 

του Φορζα χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Θ κθτεία των μελϊν του Δ.Σ. είναι τετραετισ και μπορεί 

να ανανεϊνεται μία φορά, με απόφαςθ του αρμόδιου για τον διοριςμό Υπουργοφ.   

 

2. Θ επιλογι και ο διοριςμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, πραγματοποιείται 

κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 8 του ν. 4369/2016 (Αϋ33), φςτερα από κοινι 

πρόςκλθςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Θ επιλογι ενόσ τουλάχιςτον μζλουσ από κάκε μία από τισ 

ειδικότθτεσ ΡΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων Μθχανικϊν, ΡΕ Οικονομολόγων, ΡΕ 

Ρλθροφορικισ και ΡΕ Νομικισ, είναι υποχρεωτικι. Δεν επιτρζπεται να διοριςτεί μζλοσ του 

Δ.Σ. όποιοσ ζχει κϊλυμα διοριςμοφ δθμοςίου υπαλλιλου. Ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ των 

μελϊν του Δ.Σ. κατά τθ διάρκεια και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, τα αςυμβίβαςτα 

άςκθςθσ των κακθκόντων τουσ και τα κωλφματα λόγω ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, ιςχφουν 

τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ των άρκρων 20 ζωσ και 23 του ν. 4440/2016 (Αϋ224). Τα μζλθ 

του Δ.Σ. του Φορζα παφονται από τα κακικοντά τουσ πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, με 

απόφαςθ του αρμοδίου για το διοριςμό τουσ Υπουργοφ, αν ςυντρζξουν οι προχποκζςεισ 

των περιπτϊςεων α’ ζωσ δ’ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του ν. 4369/2016. Τα μζλθ του 

Δ.Σ. του Φορζα παφονται πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, με απόφαςθ του αρμόδιου για 

το διοριςμό τουσ Υπουργοφ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και: α) 

λόγω αδυναμίασ εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ ςυνεπεία ςωματικισ ι πνευματικισ 

αναπθρίασ ι νόςου που διαρκεί για περιςςότερουσ από τρεισ ςυνεχόμενουσ μινεσ, β) για 

ςπουδαίο λόγο που αφορά ςτθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. Από τθν ιδιότθτα του 

μζλουσ εκπίπτει αυτοδίκαια και το μζλοσ του Δ.Σ., που απουςιάηει από τρεισ ςυνεχόμενεσ 

ςυνεδριάςεισ αδικαιολόγθτα και χωρίσ προθγοφμενθ γνωςτοποίθςθ του κωλφματόσ του 

ςτον Ρρόεδρο του Δ.Σ. Το μζλοσ του Δ.Σ. που εκπίπτει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 

προθγοφμενα εδάφια, αντικακίςταται για πλιρθ κθτεία.  

 



 

 

3. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να είναι και κακθγθτζσ Α.Ε.Ι., πλιρουσ ι 

μερικισ απαςχόλθςθσ, κατά παρζκκλιςθ του άρκρου 24 του ν. 4009/2011 (Α’ 195). 

 

4. Ο γραμματζασ του Δ.Σ. και ο αναπλθρωτισ του ορίηονται με απόφαςθ του Δ.Σ. μεταξφ 

των υπαλλιλων του Φορζα. 

 

 

Άρκρο 4 

Αρμοδιότθτεσ Ρροζδρου και Δ.Σ. - Λειτουργία Δ.Σ. 

 

1. Ο Ρρόεδροσ του Φορζα εκπροςωπεί δικαςτικά και εξϊδικα το Φορζα και αςκεί τισ 

αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο, κακϊσ και αυτζσ που του ανατίκενται 

με απόφαςθ του Δ.Σ. Τον Ρρόεδρο του Δ.Σ., όταν απουςιάηει ι κωλφεται, αναπλθρϊνει το 

μζλοσ του Δ.Σ. που ορίηεται από αυτό ωσ Αντιπρόεδροσ.  

 

2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τθν ζγκριςθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ, του 

προγράμματοσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και του επενδυτικοφ προγράμματοσ του Φορζα, 

ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ που χαράςςεται από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςισ των προγραμμάτων αυτϊν, τθν ζγκριςθ του 

Κανονιςμοφ Εςωτερικοφ Ελζγχου κατόπιν ειςιγθςθσ του Γενικοφ Διευκυντι, τθν υποβολι 

προσ ζγκριςθ από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  του ετιςιου προχπολογιςμοφ 

ςφμφωνα με τθν παρ. 4, τθ διενζργεια ελζγχου του ζργου όλων των οργάνων διοίκθςθσ του 

Φορζα ςτο τζλοσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ, κακϊσ και για τον απολογιςμό του ζργου του 

Γενικοφ Διευκυντι και των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν του Φορζα. Το Δ.Σ. δφναται 

να ειςθγείται αιτιολογθμζνα ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ τθν παφςθ ι τθν 

αναςτολι κακθκόντων του Γενικοφ Διευκυντι ι των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν, 

για λόγουσ πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ κακθκόντων, κατόπιν του απολογιςμοφ του ζργου 

τουσ. Το εγκεκριμζνο επιχειρθςιακό πρόγραμμα, ο ετιςιοσ προχπολογιςμόσ, θ ετιςια 

ζκκεςθ και ο εγκεκριμζνοσ ιςολογιςμόσ του Φορζα δθμοςιεφονται ςτο δικτυακό του τόπο.  

 

3. Ειδικότερα, το Δ.Σ., φςτερα από ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Φορζα: 

α) Αποφαςίηει για τισ προμικειεσ, τισ ςυμβάςεισ, τισ δαπάνεσ και τθ διάκεςθ των πόρων 

του Φορζα, εφόςον αυτζσ υπερβαίνουν το ποςό των εκατόν τριάντα πζντε χιλιάδων ευρϊ 

(135.000).  



 

 

β) Ειςθγείται ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για κάκε κζμα τθσ αρμοδιότθτάσ 

του, που αφορά το Φορζα.  

γ) Υποβάλλει προσ τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ προτάςεισ νομοκετικϊν 

βελτιϊςεων για τα κζματα αρμοδιότθτάσ του. 

δ) Υποβάλλει ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ, 

απολογιςμό, ιςολογιςμό και ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων.   

ε) Αςκεί τθν πεικαρχικι εξουςία που προβλζπεται ςτα άρκρα 116 επ. του Υπαλλθλικοφ 

Κϊδικα (ν. 3528/2007, Αϋ 26), όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο δεφτερο του ν. 

4057/2012 (Αϋ54).  

ςτ) Μεταβάλλει εντόσ του νομοφ Αττικισ, τθν ζδρα του Φορζα. 

η) Εκδίδει Οδθγό Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν.    

θ) Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα, εφόςον αυτι δεν ζχει ανατεκεί με τον παρόντα νόμο ςτον 

Ρρόεδρο του Φορζα ι ςτο Γενικό Διευκυντι. 

   

4. Το Δ.Σ., φςτερα από ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι, αποφαςίηει για τον 

προχπολογιςμό του Φορζα, τον οποίο υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτον Υπουργό 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

 

5. Αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που αφοροφν κατθγορίεσ πράξεων ι 

ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ μπορεί να μεταβιβάηονται ςε άλλα όργανα του Φορζα, με απόφαςθ 

του Δ.Σ.. 

6. Στα μζλθ και ςτον γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου καταβάλλεται αποηθμίωςθ 

ανά ςυνεδρίαςθ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 22 του ν. 4354/2015 (Αϋ176).  

7. Στον Ρρόεδρο καταβάλλεται αμοιβι, που κακορίηεται με απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 22 του ν. 4354/2015.   

8. Το Δ.Σ. ςυνεδριάηει ςτθν ζδρα του Φορζα, φςτερα από ζγγραφθ πρόςκλθςθ του 

Ρροζδρου του και βρίςκεται ςε απαρτία, όταν παρίςτανται τζςςερα μζλθ του. Στθν 

πρόςκλθςθ ορίηονται θ θμζρα, θ ϊρα, κακϊσ και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Οι 

ςυνεδριάςεισ διενεργοφνται τακτικά μία φορά το μινα και εκτάκτωσ όταν προκφψουν 

κζματα προσ ςυηιτθςθ. Θ ζκτακτθ ςφγκλθςθ του Δ.Σ. είναι υποχρεωτικι, εφόςον τθ 



 

 

ηθτιςουν με αίτθςι τουσ προσ τον Ρρόεδρο του Δ.Σ., τζςςερα τουλάχιςτον μζλθ του ι ο 

Γενικόσ Διευκυντισ του Φορζα.  

9. Ο Ρρόεδροσ μπορεί να ανακζτει ςε μζλοσ του Δ.Σ. τθν ειδικότερθ μελζτθ και ειςιγθςθ ςε 

ςυγκεκριμζνο προσ ςυηιτθςθ κζμα. 

10. Στισ ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. παρίςτανται μόνο τα μζλθ, ο Γενικόσ Διευκυντισ, ο 

γραμματζασ, ο ειςθγθτισ και, εφόςον κλθκοφν, ζνα ι περιςςότερα υπθρεςιακά ςτελζχθ 

του Φορζα. Ο Ρρόεδροσ μπορεί να καλεί ςτισ ςυνεδριάςεισ για παροχι πλθροφοριϊν ι τθν 

προςκομιδι ςτοιχείων, και τρίτα πρόςωπα, όπωσ εκπροςϊπουσ Υπουργείων ι άλλων 

δθμόςιων φορζων, εφόςον ςυηθτοφνται κζματα ςυναρμοδιότθτάσ τουσ, κακϊσ και 

εκπροςϊπουσ επιςτθμονικϊν και επαγγελματικϊν ενϊςεων ι εξειδικευμζνουσ 

επιςτιμονεσ, για τθν παρουςίαςθ και ανάλυςθ κεμάτων τεχνικισ φφςεωσ.   

11. Ο Ρρόεδροσ κθρφςςει τθν ζναρξθ και τθ λιξθ των ςυνεδριάςεων, διευκφνει τισ 

εργαςίεσ, προεδρεφει των ςυνεδριάςεων, φροντίηει για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Δ.Σ. 

και αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του ανατίκεται με απόφαςθ του Δ.Σ. 

 

12. Οι αποφάςεισ του Δ.Σ. λαμβάνονται με φανερι ψθφοφορία και με τθν απόλυτθ 

πλειοψθφία των παρόντων μελϊν. Το μζλοσ που απζχει από τθν ψθφοφορία ι δίνει λευκι 

ψιφο κεωρείται απόν. 

13. Για τισ ςυηθτιςεισ και αποφάςεισ του Δ.Σ. τθροφνται πρακτικά που καταχωρίηονται ςε 

ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Ρρόεδρο, τα μζλθ και τον γραμματζα. Σε 

περίπτωςθ απουςίασ  μζλουσ γίνεται ειδικι μνεία του λόγου απουςίασ του. Στα πρακτικά 

καταχωρίηονται και οι γνϊμεσ αυτϊν που διαφωνοφν. 

14. Αντίγραφα ι αποςπάςματα των πρακτικϊν χορθγοφνται ςε κάκε ενδιαφερόμενο, 

εφόςον ζχει ζννομο ςυμφζρον, φςτερα από ςχετικι αίτθςθ του, , εντόσ προκεςμίασ 30 

θμερϊν. 

15. Κατά τα λοιπά, για τθ λειτουργία του Δ.Σ., εφαρμόηονται  οι διατάξεισ του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999, Αϋ 45). 

  

Άρκρο 5 

 



 

 

Γενικόσ Διευκυντισ και Αναπλθρωτζσ Γενικοί Διευκυντζσ του Φορζα 

Επιλογι - Διοριςμόσ – Αρμοδιότθτεσ 

1. Στο Φορζα ςυςτινεται κζςθ Γενικοφ Διευκυντι πλιρουσ και αποκλειςτικισ 

απαςχόλθςθσ, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, για κθτεία πζντε 

ετϊν. Θ κθτεία του Γενικοφ Διευκυντι μπορεί να 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 υπαιτιότθτά του.   

2. Ο Γενικόσ Διευκυντισ επιλζγεται φςτερα από δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία 

επιλογισ που προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 8 του ν. 4369/2016. Ο 

διοριςμόσ του Γενικοφ Διευκυντι γίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ.  

3. Για το διοριςμό ςτθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι απαιτοφνται τουλάχιςτον τα ακόλουκα 

προςόντα: 

α) Ρτυχίο ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ και 

μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ 

αλλοδαπισ, ςε ςυναφζσ αντικείμενο με τισ απαιτιςεισ τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ, όπωσ 

εξειδικεφεται ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

β) Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 28 του π.δ. 

50/2001 (Αϋ39).  

γ) 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.  

4. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ : 

α) Ρροΐςταται των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν, 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. 



 

 

Ειδικότερα είναι αρμόδιοσ για: αα) τον προγραμματιςμό των δραςτθριοτιτων, τθν 

οργάνωςθ τθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν και τθ ςφγκλθςθ τακτικϊν ςυςκζψεων με τουσ 

αρμοδίουσ Ρροϊςταμζνουσ, για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Φορζα, ββ) τθν προϊκθςθ τθσ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ των υπθρεςιϊν του Φορζα, για τθν καλφτερθ λειτουργία τουσ και γγ) 

τθν αξιολόγθςθ του ζργου των υπθρεςιακϊν μονάδων του Φορζα και τθν υποβολι 

ςχετικϊν εκκζςεων ςτο Δ.Σ.  

β) Ρροετοιμάηει και ειςθγείται  τα κζματα ςτο Δ.Σ. 

γ) Ειςθγείται ςτο Δ.Σ. το επιχειρθςιακό πρόγραμμα, το πρόγραμμα ςτρατθγικοφ 

ςχεδιαςμοφ και το επενδυτικό πρόγραμμα του Φορζα.  

δ) Εξειδικεφει και εφαρμόηει το εγκεκριμζνο επιχειρθςιακό πρόγραμμα του Φορζα, με 

βάςθ τισ γενικζσ κατευκφνςεισ του Δ.Σ.   

ε) Επιβλζπει και είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων του Δ.Σ. 

ςτ) Είναι υπεφκυνοσ για το ςχεδιαςμό επιςτθμονικϊν και διοικθτικϊν προγραμμάτων, 

ςφμφωνα με το ςκοπό και το εγκεκριμζνο επιχειρθςιακό ςχζδιο του Φορζα και μεριμνά για 

τθν πραγματοποίθςθ τουσ. 

η) Είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ λειτουργικϊν δαπανϊν ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου 

από το Δ.Σ. ετιςιου προχπολογιςμοφ. 

θ) Ειςθγείται ςτο Δ.Σ τον Κανονιςμό Εςωτερικοφ Ελζγχου, ο οποίοσ διαμορφϊνεται 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν λειτουργία των δθμοςίων επιχειριςεων και 

των ορκωτϊν ελεγκτϊν, τα διεκνι πρότυπα εςωτερικοφ ελζγχου και τα πρότυπα και τισ 

μεκοδολογίεσ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων 

Εςόδων και υποβάλλει ςτο Δ.Σ, ανά εξάμθνο, λεπτομερι ζκκεςθ για τθ δραςτθριότθτα του 

Φορζα και προτείνει τα αναγκαία μζτρα για τθν αποτελεςματικότερθ λειτουργία του.  

κ) Υποβάλλει ςτο Δ.Σ. ςχζδιο προχπολογιςμοφ , ιςολογιςμοφ και ετιςιασ ζκκεςθσ.  

ι) Συνάπτει ςυμβάςεισ για λογαριαςμό του Φορζα μζχρι το ποςό των εκατόν τριάντα πζντε 

χιλιάδων ευρϊ (135.000). . 



 

 

ια) Είναι πεικαρχικόσ προϊςτάμενοσ όλων των υπαλλιλων του Φορζα, κατ’ ανάλογθ 

εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 117 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα και 

αςκεί τθν αρμοδιότθτα που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ δ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 118 του 

ίδιου Κϊδικα, όπωσ οι ανωτζρω διατάξεισ αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο δεφτερο του ν. 

4057/2012 (Αϋ54). 

ιβ) Ειςθγείται ςτο Δ.Σ. τθν εκχϊρθςθ επί μζρουσ αρμοδιοτιτων του ςτουσ Αναπλθρωτζσ 

Γενικοφσ Διευκυντζσ, ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ Διευκφνςεων, Τμθμάτων ι Γραφείων του 

Φορζα. 

 

ιγ) Αποφαςίηει για τθ ςυγκρότθςθ μονίμων και εκτάκτων επιτροπϊν και ομάδων εργαςίασ, 

για τθν εξζταςθ κεμάτων ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, που ςυνάπτονται με το ςκοπό του Φορζα 

και τθ δράςθ του. Στισ επιτροπζσ και ομάδεσ εργαςίασ μποροφν να μετζχουν και πρόςωπα 

που δεν είναι μζλθ του Δ.Σ. ι δεν ανικουν ςτο προςωπικό του Φορζα. Το ζργο των 

εκτάκτων επιτροπϊν ι ομάδων εργαςίασ εποπτεφεται από μζλθ του Δ.Σ. ι από τον Γενικό 

Διευκυντι του Φορζα. 

ιδ) Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που του ανατίκεται από το Δ.Σ. 

5. Με τθν απόφαςθ που προβλζπεται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 40, μπορεί να ανατίκενται 

και άλλεσ αρμοδιότθτεσ ςτον Γενικό Διευκυντι και να αναπροςδιορίηονται οι αρμοδιότθτεσ 

του Γενικοφ Διευκυντι και του Δ.Σ., που προβλζπονται ςτον παρόντα νόμο. 

6. Οι αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Διευκυντι, όταν αυτόσ ελλείπει, απουςιάηει ι κωλφεται, 

αςκοφνται από τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. 

7. Οι αποδοχζσ του Γενικοφ Διευκυντι, και των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν τθσ 

επόμενθσ παραγράφου, κακορίηονται ςφμφωνα με τθν  παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 

4354/2015. Στθν περίπτωςθ επίτευξθσ των ποιοτικϊν και ποςοτικϊν ςτόχων τθσ ςυμφωνίασ 

δζςμευςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 9 του ν. 4369/2016, 

καταβάλλεται επιπλζον αμοιβι, θ οποία κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

8. Στο Φορζα ςυςτινονται τρεισ κζςεισ Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν,  πλιρουσ και 

αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, 

διάρκειασ πζντε ετϊν. Θ ςφμβαςθ εργαςίασ μπορεί να ανανεϊνεται μία μόνο φορά. Οι 



 

 

Αναπλθρωτζσ Γενικοί Διευκυντζσ επιλζγονται φςτερα από δθμοςίευςθ πρόςκλθςθσ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ του Δ.Σ. του Φορζα,  ςφμφωνα με τθ διαδικαςία επιλογισ που 

προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 8 του ν. 4369/2016.  

9. Για το διοριςμό ςτισ  κζςεισ  των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν απαιτοφνται 

τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα: 

α) Ρτυχίο ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμο τθσ αλλοδαπισ και 

μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τθσ 

αλλοδαπισ, ςε ςυναφζσ αντικείμενο με τισ απαιτιςεισ τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ, όπωσ 

εξειδικεφεται ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

β) Άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 28 του π.δ. 

50/2001 (Αϋ39).  

γ) Επαγγελματικι εμπειρία τουλάχιςτον τριϊν ετϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ, κακϊσ και ςτθν 

εκτζλεςθ προγραμμάτων ι ςχεδίων ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, ςε υπθρεςίεσ ι οργανιςμοφσ 

ι επιχειριςεισ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ.  

10. α) Οι αρμοδιότθτεσ των τριϊν Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν προςδιορίηονται ωσ 

εξισ: 

αα) Ο Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ Ζργων ζχει αρμοδιότθτα τθν διοίκθςθ και τον 

ςυντονιςμό κυρίωσ των ζργων κτθματογράφθςθσ για το ςφνολο τθσ ζκταςθσ τθσ χϊρασ, των 

υποςτθρικτικϊν ζργων τθσ κτθματογράφθςθσ, κακϊσ και κάκε ζργου του Φορζα ςτο 

πλαίςιο του ςκοποφ και των αρμοδιοτιτων του όπωσ αυτά ορίηονται με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1 του παρόντοσ. 

ββ) Ο Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ Κτθματολογίου ζχει αρμοδιότθτα τθ διοίκθςθ και 

τον ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ Κτθματολογίου τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ και των 

Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Φορζα για τθ λειτουργία του κτθματολογίου και, 

γενικότερα, τθν επίτευξθ του ςκοποφ του Φορζα όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν παρ. 2 του 

άρκρου 1 του παρόντοσ. 

γγ) Ο Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν ζχει αρμοδιότθτα τθ 

διοίκθςθ και τον ςυντονιςμό των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ, Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν & 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, Νομικισ και Ρροϊόντων & Υπθρεςιϊν για 



 

 

τθν ςταδιακι υλοποίθςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ των καταργοφμενων Υποκθκοφυλακείων και 

διαμόρφωςθσ τθσ δομισ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Φορζα, όπωσ αυτζσ 

περιγράφονται ςτα άρκρα 15 και 16 του παρόντοσ.  

β) Οι αρμοδιότθτεσ των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν εξειδικεφονται με τθν 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Με τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 

κακορίηεται και θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Επιλογισ των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν, 

ςτθν οποία μετζχει ο Γενικόσ Διευκυντισ του Φορζα. Ο κακοριςμόσ των αποδοχϊν των 

Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν γίνεται με αναλογικι εφαρμογι τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 22 του ν. 4354/2015.   

 

11. Ο Γενικόσ Διευκυντισ και οι τρεισ Αναπλθρωτζσ  Γενικοί Διευκυντζσ ςυνιςτοφν τθν 

Εκτελεςτικι Ομάδα Διοίκθςθσ του Φορζα. 

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΦΟΕΑ 

Άρκρο 6 

Ράγια και αναλογικά τζλθ για τθν εγγραφι πράξεων 

1. 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 (Αϋ114), το άρκρο 1 του ν. 

3481/2006 (Αϋ162), 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 του  άρκρου 2 του ν. 

3481/2006 και των άρκρων 2 και 3 του ν. 4164/2013 (Αϋ156), αποτελοφν  ζςοδα του Φορζα 

και καταβάλλονται υπζρ αυτοφ.  

 

2. Τα πάγια και αναλογικά τζλθ και δικαιϊματα που προβλζπεται να καταβάλλονται υπζρ 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, των αμίςκων Υποκθκοφυλάκων, των εμμίςκων 

Υποκθκοφυλακείων, των εκτελοφντων ι αναπλθροφντων ςτα ζργα Υποκθκοφφλακα, 

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

(Αϋ125), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, και των κατ’ εξουςιοδότθςι του εκδοκειςϊν 

κανονιςτικϊν αποφάςεων, β) τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 19 του ν. 2844/2000 (Αϋ220), 

θ οποία προςτζκθκε με τθν παρ. 6 του ν. 2915/2001 (Αϋ109), γ) του άρκρου 17 του ν. 



 

 

3226/2004 (Αϋ24) και δ) του άρκρου 20 του ν. 2145/1993 (Αϋ88), καταργοφνται και 

αντικακίςτανται από τα τζλθ υπζρ του Φορζα και τισ αποδόςεισ υπζρ του ΤΑΧΔΙΚ, που 

κακορίηονται με τισ επόμενεσ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου.  

3. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ Κεφαλαίου οι παρακάτω όροι ζχουν τισ 

αντίςτοιχεσ ζννοιεσ: 

α) Ωσ «βιβλίο» ι «βιβλία», νοοφνται τα βιβλία που προβλζπονται από τισ κείμενεσ  

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

μορφι, ςτα Κτθματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταςτιματά τουσ, για: αα) τθν  τιρθςθ, 

ενθμζρωςθ και  λειτουργία του Eκνικοφ Kτθματολογίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτουσ 

νόμουσ 2308/1995  και 2664/1998, ββ) 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, 

γγ) τθν τιρθςθ και διαχείριςθ των αρχείων του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν και 

δδ) τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ ενεχφρων ςε κινθτά χωρίσ 

παράδοςθ, άλλων ςυμβάςεων παροχισ αςφάλειασ επί κινθτϊν, κακϊσ και τθσ ενεχφραςθσ 

ι εκχϊρθςθσ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων ι άλλων δικαιωμάτων,  ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςτα Κεφάλαια Αϋ, Βϋ και Γϋ του ν. 2844/2000.   

β) Ωσ «πράξθ», νοείται κάκε δικαιοπραξία, δικαςτικι απόφαςθ, διοικθτικι πράξθ, 

δικόγραφο, διαδικαςτικι πράξθ ι δθμοςίευςθ, θ οποία προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ 

κάκε φορά διατάξεισ να εγγράφεται ςτα βιβλία. 

γ) Ωσ «εγγραφι», νοείται θ μεταγραφι, θ καταχϊριςθ, θ ςθμείωςθ, θ εξάλειψθ, θ τροπι, θ 

άρςθ ι θ διαγραφι πράξθσ ςτα βιβλία. 

 

4. Με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων, για τθν εγγραφι κάκε πράξθσ ςτα βιβλία 

καταβάλλεται πάγιο τζλοσ δϊδεκα ευρϊ (12 €), με εξαίρεςθ τισ πράξεισ τθσ επομζνθσ 

παραγράφου. 

5. Για τθν εγγραφι ςε βιβλία των πράξεων: 

α) αγοραπωλθςίασ, β) ανταλλαγισ, γ) διανομισ, δ) ειςφοράσ ακινιτου ςε εταιρεία, ε) 

περίλθψθσ κατακυρωτικισ ζκκεςθσ, ςτ) δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία αναγνωρίηεται 

θ κυριότθτα λόγω ζκτακτθσ χρθςικτθςίασ, η) μίςκωςθσ κατά το άρκρο 618 ΑΚ, 



 

 

χρονομεριςτικισ μίςκωςθσ και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ τριϊν 

ευρϊ (3 €). 

6. Για τθν εγγραφι των παρακάτω πράξεων ςτα βιβλία καταβάλλεται τζλοσ, ωσ εξισ: 

α) Αναλογικό τζλοσ ίςο με ποςοςτό πζντε χιλιοςτά (5 ‰) επί τθσ αξίασ του ακινιτου ι του 

δικαιϊματοσ ι του φψουσ του μιςκϊματοσ, για τθν εγγραφι των πράξεων: αα) 

αγοραπωλθςίασ, ββ) ανταλλαγισ, γγ) διανομισ, δδ) ειςφοράσ ακινιτου ςε εταιρεία, εε) 

περίλθψθσ κατακυρωτικισ ζκκεςθσ, ςτςτ) δικαςτικισ απόφαςθσ με τθν οποία 

αναγνωρίηεται θ κυριότθτα λόγω ζκτακτθσ χρθςικτθςίασ, ηη) μίςκωςθσ κατ' άρκρο 618 ΑΚ., 

χρονομεριςτικισ μίςκωςθσ και χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ. 

β) Αναλογικό τζλοσ ίςο με ποςοςτό οκτϊ χιλιοςτά (8 ‰) επί τθσ αξίασ του ακινιτου ι του 

δικαιϊματοσ, για τθν εγγραφι των πράξεων: αα) προικοςυμφϊνου ι γονικισ παροχισ, ββ) 

δωρεάσ εν ηωι ι αιτία κανάτου, γγ) ςφςταςθσ πραγματικισ δουλείασ, δδ) υποκικθσ, εε) 

προςθμείωςθσ υποκικθσ, ςτςτ) κατάςχεςθσ αναγκαςτικισ ι ςυντθρθτικισ ι με επιταγι, ηη) 

αναγγελίασ απαίτθςθσ που επζχει κζςθ κατάςχεςθσ, θθ) διλωςθσ ςυνζχιςθσ 

πλειςτθριαςμοφ, κκ) δικαςτικισ μεςεγγφθςθσ, ιι) ζκκεςθσ περιγραφισ και εκτίμθςθσ 

ακινιτου, ιαια) δθμοςίευςθσ του ν. 2844/2000 (Α' 220). 

γ) Ράγιο τζλοσ είκοςι ευρϊ (20€), για τθν εγγραφι κάκε πράξθσ από τισ αναφερόμενεσ ςτισ 

περιπτϊςεισ α' και β' τθσ παροφςασ παραγράφου. 

δ) Για τισ εγγραφζσ που διενεργοφνται ςτο κτθματολογικό βιβλίο του άρκρου 10 του ν. 

2664/1998, το ποςοςτό που ορίηεται για τον προςδιοριςμό του αναλογικοφ τζλουσ ςτισ 

περιπτϊςεισ α' και β', τθσ παροφςασ παραγράφου προςαυξάνεται κατά ποςοςτό ενόσ 

χιλιοςτοφ (1‰) επί τθσ αξίασ του ακινιτου ι του δικαιϊματοσ ι του μιςκϊματοσ, 

αντίςτοιχα. 

Άρκρο 7 

Τζλθ για τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ αντιγράφων, 

πιςτοποιθτικϊν και διαγραμμάτων 

 

1. Για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ από τα βιβλία, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ εννζα ευρϊ 

και πενιντα λεπτϊν (9,50 €). Πταν με τθν ίδια αίτθςθ χορθγοφνται περιςςότερα του ενόσ 

πιςτοποιθτικά για τον ίδιο τίτλο, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτϊν 

(6,50 €) για κάκε, επιπλζον του ενόσ, πιςτοποιθτικό. Πταν το πιςτοποιθτικό χορθγείται με 



 

 

τθν υποβολι αίτθςθσ για εγγραφι πράξθσ, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ ζξι ευρϊ και πενιντα 

λεπτϊν (6,50 €), για κάκε πιςτοποιθτικό. 

 2. Για τθ χοριγθςθ αντιγράφου ςτοιχείου από το αρχείο του  Κτθματολογικοφ Γραφείου ι 

του Υποκαταςτιματόσ του, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ εννζα ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (9,50 

€). Το τζλοσ του προθγοφμενου εδαφίου προςαυξάνεται κατά τζςςερα ευρϊ και πενιντα 

λεπτά (4,50 €) για κάκε, επιπλζον του ενόσ, φφλλο του χορθγοφμενου αντιγράφου. Το τζλοσ 

του πρϊτου εδαφίου προςαυξάνεται κατά ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτά (6,50 €), όταν 

χορθγείται αντίγραφο πράξθσ από τα βιβλία μεταγραφϊν. 

3. Για τθ χοριγθςθ αποςπάςματοσ κτθματολογικοφ διαγράμματοσ και κτθματογραφικοφ 

διαγράμματοσ, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ δεκαπζντε ευρϊ (15 €) ι τριάντα τρία ευρϊ (33 

€), αντίςτοιχα. 

 

 

Άρκρο 8 

Τρόποσ πλθρωμισ των τελϊν 

Αποδόςεισ του Φορζα ςτο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.  

1. Τα τζλθ των άρκρων 6 και 7 δεν επιβαρφνονται με Φ.Ρ.Α. 

2. Θ πλθρωμι των παγίων και αναλογικϊν τελϊν του νόμου αυτοφ ςτο Φορζα, διενεργείται 

όπωσ κακορίηεται με τθν απόφαςθ που εκδίδεται κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 1, , 

του άρκρου 40. Μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ  του προθγουμζνου εδαφίου  θ 

πλθρωμι διενεργείται είτε α) με μετρθτά και εφόςον το προσ καταβολι ποςό υπερβαίνει 

ςυνολικά τα διακόςια ευρϊ, με κατάκεςθ επιταγισ, είτε β) ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ 

παραγράφου 1  του άρκρου 35 του παρόντοσ.   

3. Ο Φορζασ αποδίδει ςτο Ταμείο Χρθματοδοτιςεωσ Δικαςτικϊν Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), ωσ 

επιχοριγθςθ, για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του:  

Α. Ροςά ίςα με τα πάγια τζλθ, που ειςπράχκθκαν κατά μινα και αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό: 

α) 25% επί των πάγιων τελϊν για τθν εγγραφι πράξεων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του 

άρκρου 6, 

β) 100% επί των παγίων τελϊν για τθν εγγραφι πράξεων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 

του άρκρου 6, 

γ) 53% επί των παγίων τελϊν για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν, ςφμφωνα με το πρϊτο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7, 



 

 

δ) 31% επί των παγίων τελϊν για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν, ςφμφωνα με τα δεφτερο και 

τρίτο εδάφια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7, 

ε) 53% επί των παγίων τελϊν για τθ χοριγθςθ αντιγράφων, ςφμφωνα με το πρϊτο εδάφιο 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7. 

ςτ) 31% επί των παγίων τελϊν για τθ χοριγθςθ αντιγράφων, ςφμφωνα με το τρίτο εδάφιο 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7. 

Β. Ροςά ίςα με τα αναλογικά τζλθ που ειςπράττονται για τισ εγγραφζσ που αφοροφν 

ακίνθτα τα οποία ενζπιπταν ςτθν κατά τόπο αρμοδιότθτα των εμμίςκων 

Υποκθκοφυλακείων και των Κτθματολογικϊν Γραφείων όδου και Κω – Λζρου, πριν από 

τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, και αντιςτοιχοφν ςε ποςοςτό:  

α) 20% επί των αναλογικϊν τελϊν για τισ εγγραφζσ πράξεων, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 

α' τθσ παρ. 7 του άρκρου 6 και 

β) 12,5% επί των αναλογικϊν τελϊν για τισ εγγραφζσ πράξεων, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ 

β' τθσ παρ. 7 του άρκρου 6. 

  

 

Άρκρο 9 

Βιβλία Κτθματολογικϊν Γραφείων και Υποκαταςτθμάτων  

1. Τα Κτθματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταςτιματά τουσ τθροφν: 

α) Το «Θμερολόγιο Ειςερχομζνων Ρράξεων», το «Βιβλίο Αιτιςεων για τθν ζκδοςθ και 

χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν, αντιγράφων και αποςπαςμάτων» και τα λοιπά κτθματολογικά 

βιβλία και διαγράμματα που προβλζπεται να τθροφνται θλεκτρονικά ςτα Κτθματολογικά 

Γραφεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του ν.2664/1998, για τισ 

κτθματογραφθμζνεσ περιοχζσ τθσ κατά τόπον αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) Τα βιβλία που προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ να τθροφνται από τα 

Υποκθκοφυλακεία του Κράτουσ και τα Κτθματολογικά Γραφεία όδου και Κω-Λζρου, για 

τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 15, για 

τισ περιοχζσ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ ςτισ οποίεσ δεν ζχει οριςτεί θ θμερομθνία ζναρξθσ 

ιςχφοσ του Κτθματολογίου. Μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Κτθματολογίου τα βιβλία του 



 

 

προθγουμζνου εδαφίου αντικακίςτανται από αυτά που προβλζπονται ςτθν προθγοφμενθ 

περίπτωςθ.  

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

μπορεί να καταργοφνται βιβλία του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, που δεν 

αφοροφν τθ διαςφάλιςθ τθσ τάξθσ και τθσ δθμοςιότθτασ των εγγραφϊν και τθ διαςφάλιςθ 

τθσ δθμόςιασ πίςτθσ ςτισ εγγραφζσ.   

2. Από τα Κτθματολογικά Γραφεία του Φορζα και τα Υποκαταςτιματά τουσ, τθρείται 

θλεκτρονικά και το «Ρρωτόκολλο Καταχϊριςθσ Δθμοςιεφςεων» του ν. 2844/2000. Ο τρόποσ 

θλεκτρονικισ τιρθςθσ και οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ ρυκμίηονται με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 

9 του άρκρου 40. 

3.  Θ εγγραφι των αιτιςεων ςτα βιβλία των παραγράφων 1 και 2, γίνεται αυκθμερόν, κατά 

τθ ςειρά υποβολισ τουσ, και ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά τα πεδία που κακορίηονται με 

τθν απόφαςθ που εκδίδεται κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου 1, περίπτωςθ γϋ,  του 

άρκρου 40, μεταξφ των οποίων και θ πιςτοποίθςθ καταβολισ των τελϊν του παρόντοσ 

Κεφαλαίου.  

4. Αν δεν είναι τεχνικά εφικτι θ θλεκτρονικι τιρθςθ των βιβλίων των παρ. 1 και 2, μζχρι 

τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 40, θ εγγραφι των αιτιςεων γίνεται ςε 

ζντυπα φφλλα.  

5. Στο «Θμερολόγιο Ειςερχομζνων Ρράξεων» και ςτο «Βιβλίο Αιτιςεων για τθν ζκδοςθ και 

χοριγθςθ πιςτοποιθτικϊν, αντιγράφων και αποςπαςμάτων»  περιζχονται και 

ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά τα πεδία που κακορίηονται με τθν απόφαςθ που εκδίδεται 

κατ' εξουςιοδότθςθ τθσ παραγράφου9 του άρκρου 40. 

 

Άρκρο 10 

Απαλλαγζσ από τθν καταβολι τελϊν – Μειωμζνα τζλθ  

 

1. Οι φορείσ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ, όπωσ ορίηεται ςτθν περίπτ. ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 

14 του ν. 4270/2014 (Α’143) απαλλάςςονται από τθν καταβολι τελϊν του παρόντοσ 

Κεφαλαίου. 



 

 

2. Ειδικότερεσ διατάξεισ για τθν απαλλαγι από τθν καταβολι, ι τθν καταβολι μειωμζνων, 

παγίων και αναλογικϊν τελϊν διατθροφνται ςε ιςχφ.   

 

Άρκρο 11 

Ρόροι του Φορζα 

Ο Φορζασ είναι αυτοχρθματοδοτοφμενοσ. Ρόροι του Φορζα είναι:  

α) Τα πάγια και αναλογικά τζλθ που ειςπράττονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

προθγουμζνων άρκρων του παρόντοσ Κεφαλαίου. 

β) Τα ζςοδα από τθν εκμετάλλευςθ του αρχείου προϊόντων του.  

γ) Τα ζςοδα από τθν παροχι υπθρεςιϊν και τθ μεταφορά   τεχνογνωςίασ ςε τρίτουσ ςτουσ 

τομείσ τθσ γεωδαιςίασ, τοπογραφίασ, χαρτογραφίασ, κτθματολογίου, γεωγραφικϊν 

ςυςτθμάτων πλθροφοριϊν κλπ. 

δ) Τόκοι και λοιπά ζςοδα από τθ διαχείριςθ των κεφαλαίων του. 

ε) Ζκτακτθ κρατικι επιχοριγθςθ, εφόςον παρίςταται ανάγκθ, θ οποία εγγράφεται ςτον 

προχπολογιςμό του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και αποδίδεται ςτο Φορζα 

με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

ςτ)  Χρθματοδότθςθ μζςω  ςυλλογικισ απόφαςθσ ζργου (ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ 

και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθ ςυμμετοχι του Φορζα ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων και ςε ευρωπαϊκά ι ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα, τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι άλλων διεκνϊν Οργανιςμϊν.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

 

ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΔΙΑΘΩΣΘ ΤΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ 

ΚΕΝΤΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ-ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΥΡΘΕΣΙΕΣ- 

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΩΝ 

 



 

 

Άρκρο 12 

Διάρκρωςθ Φορζα 

1. Ο Φορζασ διαρκρϊνεται ςε Κεντρικι και Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ.  

2. Θ Κεντρικι Υπθρεςία (Κ.Υ.)   αποτελείται από τισ αυτοτελείσ Μονάδεσ τθσ παραγράφου 3, 

τισ Διευκφνςεισ και τα Τμιματα που προβλζπονται ςτο επόμενο άρκρο και διατθρεί 

Ραράρτθμα ςτθ Θεςςαλονίκθ.  Με απόφαςθ του Φορζα μποροφν να ςυςτινονται 

Ραραρτιματα τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ.  

3. Οι αυτοτελείσ Μονάδεσ και οι αρμοδιότθτζσ τουσ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ :  

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, λειτουργεί ςε επίπεδο Τμιματοσ , υπάγεται 

ςτον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που ανάγονται ςε 

όλα τα κζματα εςωτερικοφ ελζγχου και ιδίωσ: 

 1) Στθ ςφνταξθ ςχεδίου ςτρατθγικισ και ςχεδιαςμοφ ελζγχων που υποβάλλεται προσ 

ζγκριςθ ςτον Ρρόεδρο του Φορζα και επικαιροποιείται με τθ ςφνταξθ ετιςιου 

προγράμματοσ ελζγχων. 

2) Στον ζλεγχο επάρκειασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου διοικθτικϊν και 

οικονομικϊν λειτουργιϊν του Φορζα και ςτθν ειςιγθςθ των ςχετικϊν βελτιωτικϊν 

προτάςεων. 

3)  Στον ζλεγχο εφαρμογισ των κανόνων δικαίου, των εγκυκλίων, των οδθγιϊν και 

αποφάςεων τθσ Διοίκθςθσ και των Διευκφνςεων του Φορζα από το προςωπικό. 

4) Στθν αξιολόγθςθ τθσ οικονομίασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

διοικθτικο-οικονομικϊν λειτουργιϊν του Φορζα βάςει τθσ αρχισ τθσ δθμοςιονομικισ 

διαχείριςθσ. 



 

 

5) Στθν μζτρθςθ και αξιολόγθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του Φορζα, 

κακϊσ και του προγραμματιςμοφ, του ςχεδιαςμοφ και τθσ εκτζλεςθσ των διοικθτικϊν και 

οικονομικϊν του λειτουργιϊν και ςχετικϊν διαδικαςιϊν και ςτθ ςφνταξθ και ανακεϊρθςθ 

των διαδικαςιϊν αυτϊν.. 

6) Στον ζλεγχο τθσ ορκισ διενζργειασ των δαπανϊν, τθσ ορκισ είςπραξθσ και εμφάνιςθσ 

των εςόδων, τθσ διαχείριςθσ κινδφνων, όπωσ και τθσ διαχείριςθσ τθσ περιουςίασ του Φορζα 

με τθν εξακρίβωςθ του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ και του μιςκολογικοφ κόςτουσ, για τον 

εντοπιςμό τυχόν φαινομζνων κακοδιοίκθςθσ και κακοδιαχείριςθσ, κατάχρθςθσ, ςπατάλθσ, 

απάτθσ ι διαφκοράσ και τθν αποτροπι τουσ ςτο μζλλον. 

7) Στον ζλεγχο πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των διοικθτικο-οικονομικϊν λειτουργιϊν 

προκειμζνου να διαπιςτωκεί κατά πόςον επιτυγχάνουν τουσ ςκοποφσ τουσ και εάν ζχουν 

ενςωματωκεί ςε αυτά επαρκείσ αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ και μθχανιςμοί ελζγχου. 

8) Στθ διαβεβαίωςθ  τθσ ακρίβειασ, τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ ζγκαιρθσ προετοιμαςίασ των 

χρθματοοικονομικϊν αναφορϊν. 

9) Στθ διενζργεια ερευνϊν κατόπιν εντολισ του Ρροζδρου. 

10) Στθν παροχι διαβεβαίωςθσ για τθν επάρκεια των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου 

των διοικθτικϊν και οικονομικϊν λειτουργιϊν του Φορζα. 

11) Στθ ςφνταξθ ετθςίων εκκζςεων απολογιςτικοφ χαρακτιρα ςτο τζλοσ του ζτουσ, ςχετικά 

με τισ εργαςίεσ του Τμιματοσ. 

12) Στθν ενθμζρωςθ του Δ.Σ για τα πορίςματα των ελζγχων και ςτθν  ειςιγθςθ για τθ λιψθ 

των αναγκαίων μζτρων. 

13) Στον ζλεγχο των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Φορζα προκειμζνου να διαπιςτωκεί 

κατά πόςον επιτυγχάνουν τουσ ςκοποφσ τουσ και εάν ζχουν ενςωματωκεί ςε αυτά επαρκείσ 

αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ και μθχανιςμοί ελζγχου. 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ςυςτινεται Επιτροπι Ελζγχου, θ οποία αποτελείται από τρία μζλθ του Δ.Σ. του Φορζα, εκ 

των οποίων το ζνα διακζτει επαρκι γνϊςθ ςε κζματα λογιςτικισ και ελεγκτικισ, κατ’ 

ανάλογθ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 4 του ν. 3429/2005. Θ Επιτροπι 



 

 

Ελζγχου είναι αρμόδια κυρίωσ α) για τθν παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, και β) τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικισ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

κινδφνων, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ ορκισ λειτουργίασ τθσ Αυτοτελοφσ Μονάδασ 

Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ παροφςασ παραγράφου. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου 

εξειδικεφονται περαιτζρω με τον Κανονιςμό Εςωτερικοφ Ελζγχου.  

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. 

4. Στο Φορζα ςυςτινεται τριμελζσ Επιςτθμονικό Συμβοφλιο. Το Συμβοφλιο ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα, για κθτεία δφο ετϊν, που μπορεί να ανανεϊνεται. Ωσ μζλθ 

του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου ορίηονται υπάλλθλοι του Φορζα, μπορεί δε να ορίηονται 

και πρόςωπα από τον ευρφτερο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα, τα οποία πρζπει να διακζτουν 

μεταπτυχιακό τίτλο τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ςε αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό του 

Φορζα και αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςε τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται ο Φορζασ. 

Το Επιςτθμονικό Συμβοφλιο είναι αρμόδιο για τθν υποςτιριξθ του Δ.Σ. και των οργανικϊν 

μονάδων του Φορζα, ιδίωσ με τθν παροχι γνωμοδοτιςεων και τθν εκπόνθςθ μελετϊν και 

ερευνϊν, ςε ηθτιματα που ςυνάπτονται με τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του Φορζα και 

του ανατίκενται με απόφαςθ του Δ.Σ. ι του Γενικοφ Διευκυντι. Στο μζλοσ του 

Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου που δεν προζρχεται από το Φορζα καταβάλλεται, για τθ 

ςυμμετοχι του ςτο Επιςτθμονικό Συμβοφλιο, αποηθμίωςθ, θ οποία κακορίηεται ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 21 του ν. 4354/2015 (Αϋ176).  

 

 

Άρκρο 13 

Κεντρικι Υπθρεςία του Φορζα 

Θ Κεντρικι Υπθρεςία (Κ.Υ) του Φορζα διαρκρϊνεται ςε οργανικζσ μονάδεσ επιπζδου 

Διεφκυνςθσ, ωσ εξισ:  

1. Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ  

2. Διεφκυνςθ Κτθματολογίου,  

3. Διεφκυνςθ Ζργων, 

4.Διεφκυνςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και Χαρτογράφθςθσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ 



 

 

5. Διεφκυνςθ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν,  

6.  Διεφκυνςθ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν,  

7. Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν  

8. Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ανκρωπίνου Δυναμικοφ,  

9. Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ, 

10. Νομικι Διεφκυνςθ. 

 

Άρκρο 14 

Διάρκρωςθ και Αρμοδιότθτεσ  

των Διευκφνςεων τθσ Κ.Υ. του Φορζα  

1. Θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ ςυγκροτείται από τα Τμιματα: ι) Σχεδιαςμοφ, ιι) 

Ραρακολοφκθςθσ Ζργου και ιιι) Διαχείριςθσ Αλλαγϊν και Κινδφνων.  

1.1. Θ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ είναι αρμόδια ιδίωσ για τθν ςφνταξθ, παρακολοφκθςθ 

και αξιολόγθςθ υλοποίθςθσ του μακροπρόκεςμου, μεςοπρόκεςμου και βραχυπρόκεςμου 

ςχεδιαςμοφ δράςθσ του Φορζα, για τθν διαχείριςθ επενδυτικϊν ι άλλων προγραμμάτων, 

κακϊσ και για τθ διαχείριςθ αλλαγϊν, κινδφνων και κρίςεων.  

1.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ ορίηονται ωσ 

ακολοφκωσ:  

1.2.1. Το Τμιμα Σχεδιαςμοφ είναι αρμόδιο για τθ ςφνταξθ και ειςιγθςθ του 

μακροπρόκεςμου, μεςοπρόκεςμου και βραχυπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ δράςθσ του Φορζα, 

τθν πρόταςθ για νζα ζργα που βελτιϊνουν τθ ςφνταξθ και λειτουργία του Κτθματολογίου, 

των γεωδαιτικϊν, χαρτογραφικϊν και λοιπϊν δράςεων του Φορζα, κακϊσ και τθν ειςιγθςθ 

για τθ ςφναψθ  ςυνεργαςιϊν του Φορζα με φορείσ του Δθμοςίου και τρίτουσ. 

1.2.2. Το Τμιμα Ραρακολοφκθςθσ Ζργου είναι αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

υλοποίθςθσ του ςυνολικοφ ζργου του Φορζα, το ςυντονιςμό δράςεων διαφορετικϊν 

Διευκφνςεων που ζχουν αλλθλεξαρτιςεισ, τθν υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ των ζργων του 

Φορζα κακϊσ και τθ ςφνταξθ αναφορϊν για τθν πορεία των δραςτθριοτιτων του Φορζα 

προσ τθ Διοίκθςθ.  



 

 

1.2.3. Το Τμιμα Διαχείριςθσ Αλλαγϊν και Κινδφνων είναι αρμόδιο για τθν αναγνϊριςθ, 

καταγραφι, τθν παρακολοφκθςθ, αποτίμθςθ και τθν ειςιγθςθ για τθν αποςόβθςθ ι τθ 

μετρίαςθ των κινδφνων που υφίςτανται ςτο πλαίςιο των βαςικϊν δραςτθριοτιτων του 

Φορζα.  Επιπλζον, το Τμιμα αυτό είναι αρμόδιο για το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ 

τθσ διαχείριςθσ αλλαγϊν ςε οργανωτικό και ςε λειτουργικό επίπεδο.   

2. Θ Διεφκυνςθ Κτθματολογίου ςυγκροτείται από τισ ακόλουκεσ οργανικζσ μονάδεσ:  

α) τθν Υποδιεφκυνςθ Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Κτθματολογίου που αποτελείται από τα 

Τμιματα: ι) Σχεδιαςμοφ τθσ Οργάνωςθσ και Εγκατάςταςθσ, ιι) Συντονιςμοφ  Λειτουργίασ και 

Εποπτείασ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν,  ιιι) Υποςτιριξθσ των Χρθςτϊν Εφαρμογϊν και 

ιv) Ψθφιοποίθςθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν και Αρχείου.  

β) τθν Υποδιεφκυνςθ Διαχείριςθσ Χωρικϊν Δεδομζνων που αποτελείται από τα Τμιματα: ι) 

Ενθμζρωςθσ Χωρικϊν Δεδομζνων, ιι) Συντονιςμοφ Ρεριφερειακϊν Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και 

ιιι) Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ.  

2.1. Θ Διεφκυνςθ Κτθματολογίου είναι αρμόδια ιδίωσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ και 

ομοιογενοφσ λειτουργίασ των Κτθματολογικϊν Γραφείων ωσ προσ τθν τιρθςθ των 

ςυςτθμάτων δθμοςιότθτασ εμπραγμάτων δικαιωμάτων Κτθματολογίου και Υποκθκϊν και 

Μεταγραφϊν, το ςχεδιαςμό τθσ οργάνωςθσ και εγκατάςταςθσ των περιφερειακϊν 

υπθρεςιϊν του Φορζα, το ςυντονιςμό, τθν υποςτιριξθ και τθν εποπτεία των διοικθτικϊν 

και τεχνικϊν λειτουργιϊν των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των Υποκαταςτθμάτων τουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ των πλθροφοριακϊν εφαρμογϊν που χρθςιμοποιοφνται 

από αυτά, τθν ορκι τιρθςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων του Εκνικοφ Κτθματολογίου και τθν 

υλοποίθςθ χωρικϊν μεταβολϊν μεγάλθσ κλίμακασ που δεν διαχειρίηονται τα 

Κτθματολογικά Γραφεία.  

2.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Υποδιευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Κτθματολογίου 

ορίηονται ωσ ακολοφκωσ :   

2.2.1. Θ Υποδιεφκυνςθ Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν Κτθματολογίου είναι αρμόδια  για τθ 

μετάβαςθ ςτθ λειτουργία του Εκνικοφ Κτθματολογίου ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ, για τθν 

εφρυκμθ και ομοιογενι λειτουργία των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Φορζα και για τθ 

λειτουργία του Συςτιματοσ Ρλθροφορικισ του Εκνικοφ Κτθματολογίου (ΣΡΕΚ).  



 

 

2.2.1.1. Το Τμιμα Σχεδιαςμοφ τθσ Οργάνωςθσ και  Εγκατάςταςθσ  είναι αρμόδιο για τον 

ςχεδιαςμό τθσ οργάνωςθσ και για τθν εγκατάςταςθ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του 

Φορζα.  

2.2.1.2. Το Τμιμα Συντονιςμοφ, Λειτουργίασ και Εποπτείασ των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν 

είναι αρμόδιο για τον ςυντονιςμό, τον ζλεγχο και τθν ομογενοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των 

Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν, με τθν ζκδοςθ οδθγιϊν λειτουργίασ, εγκυκλίων και τθ 

διαςφάλιςθ εφαρμογισ τουσ.   

2.2.1.3. Το Τμιμα Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν Εφαρμογϊν είναι αρμόδιο για  τθν παροχι 

τθλεφωνικισ ι άλλθσ υποςτιριξθσ των χειριςτϊν εφαρμογϊν πλθροφορικισ των 

Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν του Κτθματολογίου, τθ διαπίςτωςθ αναγκϊν βελτίωςισ τουσ και 

τθν υλοποίθςθ νζων λειτουργικοτιτων (ανάλυςθ απαιτιςεων, ζλεγχοσ, αποδοχι, 

ενθμζρωςθ χειριςτϊν). 

2.2.1.4. Το Τμιμα Ψθφιοποίθςθσ Θλεκτρονικϊν Υπθρεςιϊν και Αρχείου είναι αρμόδιο για 

τον ςυντονιςμό και τθν εποπτεία του ζργου ψθφιοποίθςθσ του αναλογικοφ αρχείου του 

ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν και, τθν παρακολοφκθςθ, τιρθςθ και υποςτιριξθ 

πρόςβαςθσ ςτο ςφνολο του αρχείου 

2.2.2. Θ Υποδιεφκυνςθ Διαχείριςθσ Χωρικϊν Δεδομζνων είναι αρμόδια για τθν ενθμζρωςθ 

και βελτίωςθ τθσ χωρικισ βάςθσ δεδομζνων του Φορζα, για τθν ζκδοςθ ςχετικϊν οδθγιϊν 

και προδιαγραφϊν, για τθν εξαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ ωσ προσ τθν ομοιογενι 

τιρθςθ τθσ χωρικισ πλθροφορίασ από τα Κτθματολογικά Γραφεία, για τθν διαπίςτευςθ 

μθχανικϊν και για τθν αναβάκμιςθ και τον ςχεδιαςμό νζων εφαρμογϊν πλθροφορικισ για 

τα χωρικά δεδομζνα κτθματολογίου.    

2.2.2.1. Το Τμιμα Ενθμζρωςθσ Χωρικϊν Δεδομζνων είναι αρμόδιο για τθν ενθμζρωςθ και 

βελτίωςθ των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και τθν καταχϊριςθ διοικθτικϊν πράξεων και 

εκτεταμζνων χωρικϊν μεταβολϊν που δεν μποροφν να γίνουν από τα Κτθματολογικά 

Γραφεία, για τθν επικοινωνία με τοπικοφσ τεχνικοφσ φορείσ, κακϊσ και για τθν ςφνταξθ 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου του. 

2.2.2.2. Το Τμιμα Συντονιςμοφ Ρεριφερειακϊν Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν είναι αρμόδιο για τθν 

παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο των χωρικϊν καταχωρίςεων που γίνονται από τουσ 

τεχνικοφσ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και τουσ διαπιςτευμζνουσ μθχανικοφσ, τθν 



 

 

παροχι οδθγιϊν με ςτόχο τθν ομοιογενι επεξεργαςία και καταχϊριςθ ςτθ χωρικι βάςθ 

δεδομζνων του κτθματολογίου και τθν ομοιογενι λειτουργία όλων των τεχνικϊν 

περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του Φορζα. 

2.2.2.3. Το Τμιμα Ανάπτυξθσ και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ είναι αρμόδιο για τθν παροχι 

τεχνικισ υποςτιριξθσ ςε κζματα διαπίςτευςθσ μθχανικϊν, κατά τθν ζννοια τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν. 2664/1998, ανάπτυξθσ νζων εφαρμογϊν και 

λειτουργιϊν (διαπίςτωςθ ανάγκθσ,  ανάλυςθ απαιτιςεων, ζλεγχοσ) και ςτισ διαδικαςίεσ 

επαναπροςδιοριςμοφ χωρικϊν δεδομζνων (ςυλλογι και αξιολόγθςθ ςτοιχείων, ςφνταξθ 

τεχνικϊν εκκζςεων, αυτοψίεσ), κακϊσ και ςτθ ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν των ζργων 

που διαχειρίηεται θ Υποδιεφκυνςθ Διαχείριςθσ Χωρικϊν Δεδομζνων. 

2.2.2.4. Το Γραφείο Κτθματολογίου των Διμων Καλλικζασ και Ραλαιοφ Φαλιρου του 

Νομοφ Αττικισ, που υπιχκθ ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 

Αλλαγισ με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 1 του νόμου 4164/2013, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 9 του νόμου 4198/2013, από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ ανικει μαηί με τον εξοπλιςμό του, τα αρχεία του και τισ βάςεισ 

δεδομζνων, ςτο Φορζα και λειτουργεί  ωσ αυτοτελζσ Γραφείο τθσ Δ/νςθσ Κτθματολογίου 

του Φορζα. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να ρυκμίηεται 

κάκε ηιτθμα ςχετικό με τθ μεταφορά ςτον Οργανιςμό του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, των 

αρχείων και των βάςεων δεδομζνων του Γραφείου. 

3. Θ Διεφκυνςθ Ζργων ςυγκροτείται από τισ ακόλουκεσ οργανικζσ μονάδεσ :  

α) Τθν Υποδιεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ, Διαγωνιςμϊν και Υποςτιριξθσ Ζργων που αποτελείται 

από τα Τμιματα : ι) Σχεδιαςμοφ, Ρροδιαγραφϊν και Διαγωνιςμϊν Ζργων, ιι) Εφαρμογϊν 

και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Ζργων.  

β) Τθν Υποδιεφκυνςθ Διοίκθςθσ Ζργων, που αποτελείται από τα Τμιματα: ι) Διαχείριςθσ 

Ζργων και ιι) Ελζγχων Ροιότθτασ Ζργων.  

3. 1. Θ Διεφκυνςθ Ζργων είναι αρμόδια ιδίωσ για τον ςχεδιαςμό και τθ διοίκθςθ των ζργων 

κτθματογράφθςθσ και λοιπϊν ζργων που αφοροφν το Εκνικό Κτθματολόγιο, για τθν 

προετοιμαςία και τθ διενζργεια των διαγωνιςμϊν ανάκεςθσ των ςχετικϊν ςυμβάςεων από 

το Φορζα ςε αναδόχουσ, για τον ςχεδιαςμό και ζλεγχο εφαρμογϊν πλθροφορικισ και τον 



 

 

ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ των εςωτερικϊν ζργων και εφαρμογϊν, για τον ζλεγχο ποιότθτασ 

των ζργων και για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του πλαιςίου παρακολοφκθςισ τουσ.  

3.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Υποδιευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ζργων ορίηονται 

ωσ ακολοφκωσ:  

3.2.1. Θ Υποδιεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ, Διαγωνιςμϊν και Υποςτιριξθσ Ζργων είναι αρμόδια 

ιδίωσ για τον ςχεδιαςμό, τθν ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθν διενζργεια 

διαγωνιςμϊν για ανάκεςθ ςυμβάςεων ζργων κτθματογράφθςθσ και λοιπϊν ζργων που 

αφοροφν το Εκνικό Κτθματολόγιο, για τθν τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν, τθν ανάπτυξθ 

εργαλείων και τεχνικϊν διοίκθςθσ των ζργων, για τθν διαχείριςθ γνϊςθσ, κακϊσ και για τον 

ςχεδιαςμό και ζλεγχο εφαρμογϊν πλθροφορικισ και το ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ 

εςωτερικϊν ζργων με πόρουσ τθσ εταιρείασ και τθν υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ των ζργων.  

3.2.1.1. Το Τμιμα Σχεδιαςμοφ, Ρροδιαγραφϊν και Διαγωνιςμϊν Ζργων είναι αρμόδιο ιδίωσ 

για τον ςχεδιαςμό και τθν διενζργεια των διαγωνιςμϊν για τθν ανάκεςθ ςε αναδόχουσ 

ςυμβάςεων ζργων κτθματογράφθςθσ και λοιπϊν ζργων που αφοροφν το Εκνικό 

Κτθματολόγιο, τον ςχεδιαςμό ζργων και τθ ςφνταξθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, τθν 

τεκμθρίωςθ των διαδικαςιϊν και τθν ανάπτυξθ εργαλείων και τεχνικϊν διοίκθςθσ των 

ζργων και των ςυμβάςεων και τθν υποςτιριξθ τθσ Διεφκυνςθσ  ςε ςυμβατικά κζματα.  

3.2.1.2. Το Τμιμα Σχεδιαςμοφ Εφαρμογϊν και Τεχνικισ Υποςτιριξθσ είναι αρμόδιο ιδίωσ 

για τθν υποςτιριξθ ςε κζματα τιρθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ Διεφκυνςθσ ςτο πλαίςιο των 

υλοποιοφμενων ζργων κυρίωσ όςον αφορά τθν υποςτιριξθ τθσ επίβλεψθσ των ζργων, τον 

ςχεδιαςμό και ζλεγχο εφαρμογϊν πλθροφορικισ και τθν παροχι ςτοιχείων, οδθγιϊν κλπ ςε 

αναδόχουσ μελετϊν κτθματογράφθςθσ, κακϊσ και για τθν υλοποίθςθ εςωτερικϊν ζργων.   

3.2.2. Θ Υποδιεφκυνςθ Διοίκθςθσ Ζργων είναι αρμόδια για τθν διοίκθςθ των ζργων 

κτθματογράφθςθσ και λοιπϊν ζργων που αφοροφν το Εκνικό Κτθματολόγιο, για τθν 

διαχείριςθ των ςυμβάςεων που ανατίκενται από το Φορζα ςε αναδόχουσ, για τον 

ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ των τεχνικϊν ελζγχων ποιότθτασ των ωσ άνω ζργων και για 

τον ςυντονιςμό των εμπλεκόμενων φορζων.  

3.2.2.1. Το Τμιμα Διαχείριςθσ Ζργων είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν διοίκθςθ των ζργων 

κτθματογράφθςθσ και λοιπϊν ζργων που αφοροφν το Εκνικό Κτθματολόγιο και τθν 

διαχείριςθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων ζργων που ανατίκενται από το Φορζα ςε αναδόχουσ.  



 

 

3.2.2.2.  Το Τμιμα Ελζγχων Ροιότθτασ Ζργων είναι αρμόδιο ιδίωσ για τον ςχεδιαςμό και τθν 

υλοποίθςθ των τεχνικϊν ελζγχων ποιότθτασ ζργων και μελετϊν και, κυρίωσ, των μελετϊν 

κτθματογράφθςθσ και μελετϊν για τθ ςφνταξθ υποβάκρων. 

4. Θ Διεφκυνςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και Χαρτογράφθςθσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ ςυγκροτείται 

από τα Τμιματα: ι) Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Μελετϊν Δαςικϊν Χαρτϊν και Φυςικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, ιι)  Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Ελζγχου Ροιότθτασ Δαςικϊν Χαρτϊν και ιιι) 

Τεκμθρίωςθσ και Ρεριβαλλοντικισ Ρλθροφορίασ. 

4.1. Θ Διεφκυνςθ Δαςικϊν Χαρτϊν και Χαρτογράφθςθσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ είναι 

αρμόδια ιδίωσ για το ςχεδιαςμό, το ςυντονιςμό, τθ διαχείριςθ, τθν υλοποίθςθ και τθν 

επίβλεψθ των ςυμβάςεων μελετϊν κατάρτιςθσ, ςυμπλιρωςθσ και διόρκωςθσ δαςικϊν 

χαρτϊν, κακϊσ και για τθν υποςτιριξθ τθσ ανάρτθςθσ και τθσ διαδικαςίασ ζωσ τθν κφρωςθ 

των δαςικϊν χαρτϊν , αλλά και ειδικϊν ζργων, που αποςκοποφν είτε ςτθν υλοποίθςθ των 

ςυμβάςεων δαςικϊν χαρτϊν είτε ςτθν χαρτογράφθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και για 

τθν προκιρυξθ, ανάκεςθ και εκτζλεςθ αυτϊν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά 

διατάξεισ.  

4.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Δαςικϊν Χαρτϊν και Χαρτογράφθςθσ 

Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:  

4.2.1. Το Τμιμα Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Μελετϊν Δαςικϊν Χαρτϊν και Φυςικοφ 

Ρεριβάλλοντοσ είναι αρμόδιο για τθν επίβλεψθ, παρακολοφκθςθ και υλοποίθςθ των 

ςυμβάςεων και ειδικϊν προγραμμάτων και δράςεων τθσ Διεφκυνςθσ, που αποςκοποφν είτε 

ςτθν κατάρτιςθ δαςικϊν χαρτϊν είτε ςτθν χαρτογράφθςθ των δαςϊν και του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ ι ςτθν παρατιρθςθ γθσ.  

 4.2.2. Το Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Ελζγχου Ροιότθτασ Δαςικϊν Χαρτϊν είναι 

αρμόδιο για τθν τεχνικι υποςτιριξθ όλων των ςυμβάςεων και ειδικϊν προγραμμάτων και 

δράςεων τθσ Διεφκυνςθσ, κακϊσ και για τον ζλεγχο ποιότθτασ όλων των παραδοτζων που 

υποβάλλονται ςτα πλαίςια των ςυμβάςεων και προγραμμάτων που διαχειρίηεται θ 

Διεφκυνςθ, κακορίηει τα πρότυπα για όλεσ τισ ελεγχόμενεσ μεταβλθτζσ και διαδικαςίεσ και 

ςυντάςςει προδιαγραφζσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

4.2.3. Το Τμιμα Τεκμθρίωςθσ και Ρεριβαλλοντικισ Ρλθροφορίασ είναι αρμόδιο για  τθ 

ςυγκζντρωςθ και τιρθςθ των δεδομζνων των ςυμβάςεων και ειδικϊν προγραμμάτων και 



 

 

δράςεων που υλοποιεί θ Διεφκυνςθ, για τθν ανάπτυξθ και τιρθςθ Συςτιματοσ 

Γεωγραφικϊν Ρλθροφοριϊν για τα δάςθ, τθ γθ και τισ χερςαίεσ προςτατευόμενεσ περιοχζσ 

του Δικτφου Natura 2000 και τθν τεκμθρίωςθ περιβαλλοντικισ πλθροφορίασ και χοριγθςθσ 

δεδομζνων προσ τρίτουσ. 

5. Θ Διεφκυνςθ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν ςυγκροτείται από τα Τμιματα: ι) Γεωδαιςίασ, ιι) 

Χαρτογραφίασ και ιιι) Γεωπλθροφορίασ.  

5.1. Θ Διεφκυνςθ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν είναι αρμόδια ιδίωσ για τθ διαχείριςθ 

κεμάτων τθσ γεωδαιτικισ υποδομισ  τθσ χϊρασ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ διαχείριςθσ 

και λειτουργίασ του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ εντοπιςμοφ (HEPOS), για τθ ςφνταξθ βαςικϊν 

και παραγϊγων χαρτϊν, κακϊσ και για τθν τιρθςθ, ενθμζρωςθ και ανακεϊρθςι τουσ, για 

τθν οργάνωςθ και τιρθςθ  του κεματικοφ περιεχομζνου των γεωχωρικϊν δεδομζνων 

αρμοδιότθτασ του Φορζα, για τθ ςυνεργαςία με άλλουσ αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ για 

τθν οργάνωςθ, ενθμζρωςθ και ανταλλαγι ςυνόλων γεωχωρικϊν δεδομζνων και χαρτϊν για 

τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τουσ. 

5.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν ορίηονται 

ωσ ακολοφκωσ:  

5.2.1. Το Τμιμα Γεωδαιςίασ είναι αρμόδιο για τθ ρφκμιςθ και τθ διαχείριςθ τθσ βαςικισ 

γεωδαιτικισ υποδομισ τθσ χϊρασ ςε ςυνεργαςία με τθν Γεωγραφικι Υπθρεςία Στρατοφ 

(Γ.Υ.Σ) και τθ διαχείριςθ και λειτουργία του Ελλθνικοφ Συςτιματοσ Εντοπιςμοφ (HEPOS).  

Επίςθσ, είναι αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ των διεκνϊν τάςεων και εξελίξεων ςτο 

ςυγκεκριμζνο τομζα, κακϊσ και για τθ ςφναψθ επαφϊν και ςυνεργαςιϊν με άλλουσ 

ςυναφείσ φορείσ και οργανιςμοφσ τθσ Χϊρασ και του εξωτερικοφ αναφορικά με κζματα 

που αφοροφν ςτθ γεωδαιτικι υποδομι. 

5.2.2. Το Τμιμα Χαρτογραφίασ ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του Φορζα αρμόδιο για τθν 

ανάπτυξθ και διαχείριςθ τθσ βαςικισ χαρτογραφικισ υποδομισ τθσ χϊρασ, για κλίμακεσ 

1:5.000 ι μικρότερεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςφνταξθσ, ενθμζρωςθσ, και αναβάκμιςθσ 

των βαςικϊν τοπογραφικϊν και άλλων χαρτογραφικϊν υποβάκρων, τθ δθμιουργία και 

διαχείριςθ υψομετρικϊν υποβάκρων τθσ Χϊρασ, τθ δθμιουργία και διαχείριςθ των 

υπόλοιπων χαρτογραφικϊν υποβάκρων, τθν παρακολοφκθςθ των διεκνϊν τάςεων και 

εξελίξεων ςτον τομζα τθσ Χαρτογραφίασ, κακϊσ και τθν ανάπτυξθ ςχζςεων και 

ςυνεργαςιϊν με ςυναφείσ φορείσ τόςο του εςωτερικοφ όςο και του εξωτερικοφ. 



 

 

5.2.3. Το Τμιμα Γεωπλθροφορίασ είναι αρμόδιο για τθ δθμιουργία και διαχείριςθ τθσ 

γεωχωρικισ πλθροφορίασ που δθμιουργεί και κατζχει ο Φορζασ ςτο πλαίςιο των 

αρμοδιοτιτων του ι που του ανατίκεται από τθν Ρολιτεία να τθρεί και να διαχειρίηεται. 

Επίςθσ, παρακολουκεί τισ διεκνείσ τάςεισ και εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ γεωπλθροφορίασ, 

και αναπτφςςει και ςυνάπτει ςχζςεισ και ςυνεργαςίεσ με φορείσ του εςωτερικοφ και του 

εξωτερικοφ που δραςτθριοποιοφνται ςτον εν λόγω τομζα. 

6. Θ Διεφκυνςθ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν ςυγκροτείται από τα Τμιματα: ι) Ανάλυςθσ και 

Ζρευνασ Αναγκϊν Χρθςτϊν, ιι) Ρροϊκθςθσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν, ιιι) Υποςτιριξθσ 

Χρθςτϊν και Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν και ιv) Αρχείου Ρροϊόντων.  

6.1. Θ Διεφκυνςθ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν είναι αρμόδια ιδίωσ για τθ ςυγκρότθςθ αρχείου 

προϊόντων γεωχωρικισ πλθροφορίασ, κτθματολογίου και χαρτογραφίασ του Φορζα, για τθν 

παρακολοφκθςθ των διεκνϊν τάςεων ςε κζματα διάκεςθσ δεδομζνων και παροχισ 

υπθρεςιϊν κτθματολογίου, για τον ςχεδιαςμό πολιτικισ διάκεςθσ δεδομζνων και 

υπθρεςιϊν και για τθ διάκεςι τουσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο.    

6.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν ορίηονται ωσ 

ακολοφκωσ:  

6.2.1. Το Τμιμα Ανάλυςθσ και Ζρευνασ Αναγκϊν Χρθςτϊν είναι αρμόδιο για τθν ζρευνα και 

μελζτθ των αναγκϊν των χρθςτϊν όςον αφορά ςτα γεωδαιτικά, χαρτογραφικά, 

κτθματολογικά, ι άλλα ςυναφι προϊόντα και υπθρεςίεσ που ανάγονται ςτο ςκοπό του 

Φορζα, για τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των αλλαγϊν και τάςεων που λαμβάνουν χϊρα 

ςτουσ τομείσ αρμοδιότθτασ του Φορζα, τόςο ςε εκνικό όςο και διεκνζσ επίπεδο και για τον 

προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν και προδιαγραφϊν του περιεχομζνου των προϊόντων 

και υπθρεςιϊν του Φορζα. Συντάςςει ολοκλθρωμζνα ςχζδια προϊκθςθσ, κακϊσ και όλο 

του υποςτθρικτικό υλικό (φυλλάδια, καμπάνιεσ κλπ), για τθ βζλτιςτθ και πλζον 

αποτελεςματικι παραγωγι, τοποκζτθςθ και προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν του 

Φορζα ςτο κοινό. Είναι επίςθσ αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ και ανάλυςθ των ςχετικϊν 

δεικτϊν που μετροφν τθν αποδοτικότθτα του Φορζα προκειμζνου να παρζχονται, μζςω 

αναφορϊν, πλθροφορίεσ ςτθ Διοίκθςθ για τθν κατάςταςθ και τισ προοπτικζσ του κάκε 

τομζα προϊόντων και υπθρεςιϊν του Φορζα ςε περιοδικι βάςθ.  

6.2.2. Το Τμιμα Ρροϊκθςθσ Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν είναι αρμόδιο για τθν ανάπτυξθ και 

υποςτιριξθ των δράςεων που αποςκοποφν ςτθν προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν του 



 

 

Φορζα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ. Ραραλαμβάνει τα αιτιματα για προϊόντα ι υπθρεςίεσ και 

διαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι ικανοποίθςισ τουσ . 

6.2.3. Το Τμιμα Υποςτιριξθσ Χρθςτϊν και Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν είναι αρμόδιο για τθν 

παροχι οδθγιϊν και πλθροφοριϊν προσ τουσ χριςτεσ αναφορικά με τα προϊόντα και τισ 

υπθρεςίεσ του Φορζα που αυτοί ζχουν αποκτιςει ι χρθςιμοποιοφν και για τθ βζλτιςτθ 

διαχείριςθ των ερωτθμάτων ι αναφορϊν παραπόνων των χρθςτϊν και των πολιτϊν με τθν 

παροχι κατάλλθλθσ και αποτελεςματικισ πλθροφόρθςθσ και υποςτιριξθσ για όλα τα 

προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ του Φορζα. Είναι επίςθσ αρμόδιο για τθν εξυπθρζτθςθ των 

πολιτϊν αναφορικά με ηθτιματα που ανακφπτουν από τθν υλοποίθςθ του ζργου, 

παρζχοντασ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και κατευκφνςεισ για τθν επίλυςι τουσ. 

6.2.4. Το Τμιμα Αρχείου Ρροϊόντων είναι αρμόδιο για τθν παραλαβι, οργάνωςθ, 

αποκικευςθ και φφλαξθ αεροφωτογραφιϊν και τυποποιθμζνων γεωδαιτικϊν, 

χαρτογραφικϊν, κτθματολογικϊν και άλλων προϊόντων που παράγονται από τισ αρμόδιεσ 

μονάδεσ του Φορζα, για τθν κάλυψθ αναγκϊν των ενδιαφερομζνων. Επίςθσ, είναι αρμόδιο 

για τθν ανάκτθςι τουσ, κατά παραγγελία, από τουσ χϊρουσ αποκικευςισ τουσ και τθν 

αποςτολι τουσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ αποδζκτεσ. 

7. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν είναι αρμόδια για τθ ςυγκζντρωςθ και 

επεξεργαςία των αναγκαίων ςτοιχείων για τθν κατάρτιςθ, τροποποίθςθ και 

παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του Φορζα, του απολογιςμοφ και κάκε 

οικονομικισ κατάςταςθσ, τον  ζλεγχο, εκκακάριςθ και εντολι πλθρωμισ όλων των 

δαπανϊν του Φορζα. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν είναι, επίςθσ, αρμόδια για τθν 

καταγραφι, αξιοποίθςθ και προςταςία τθσ περιουςίασ του Φορζα, τθν αξιοποίθςθ όλων 

των δυνατοτιτων δθμιουργίασ και απόκτθςθσ εςόδων, τθν πλθρωμι κάκε είδουσ δαπάνθσ 

και τθ λογιςτικι και ταμειακι διαχείριςθ, τθν εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ και των πάςθσ 

φφςεωσ αποδοχϊν του προςωπικοφ, τθν διενζργεια των διαγωνιςμϊν ανάκεςθσ 

ςυμβάςεων, υπθρεςιϊν / προμθκειϊν / ζργων / μιςκϊςεων ακινιτων όλων των 

υπθρεςιακϊν μονάδων του Φορζα, κακϊσ και τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων αρχείων, 

βιβλίων και ςτοιχείων. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν είναι αρμόδια για τθ χρθςτι 

δθμοςιονομικι διαχείριςθ του Φορζα και για τθν ομαλι λειτουργία των οικονομικϊν 

υπθρεςιϊν, τθν κατάρτιςθ και τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ και τθ λογιςτικι 

αποτφπωςθ των δραςτθριοτιτων του Φορζα, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ν. 

4308/2014 (Αϋ251), τθ ςχετικι κείμενθ νομοκεςία και τισ οδθγίεσ του Γ.Λ.Κ. 



 

 

Ειδικότερα, είναι αρμόδια για: 

α. Τθν παροχι ζγκαιρων και αξιόπιςτων ςτοιχείων για τον προχπολογιςμό του Φορζα ςτο 

Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτο ΓΛΚ και ςτον Υπουργό Οικονομικϊν. 

β. Τθν πιςτι τιρθςθ των ςτόχων του ιςοηυγίου, των ανωτάτων ορίων του προχπολογιςμοφ 

και του Μ.Ρ.Δ.Σ. του Φορζα, τθ μθ ςυςςϊρευςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, κακϊσ και τθ 

διενζργεια δαπανϊν μόνον εφόςον υπάρχει αντίςτοιχθ πίςτωςθ ςτον οικείο 

προχπολογιςμό και υπό αντίςτοιχουσ κωδικοφσ. 

γ. Τθν υποςτιριξθ και τθν ειςιγθςθ ςτο Δ.Σ. του Φορζα, με ςκοπό τθ βζλτιςτθ κατανομι 

των πόρων του Φορζα.  

δ. Τθν είςπραξθ των εςόδων του Φορζα. 

ε. Τθ ςφςταςθ και τθν εφαρμογι εςωτερικϊν δικλείδων ςτθ δθμοςιονομικι διαχείριςθ, 

αναφορικά τόςο με τισ δαπάνεσ όςο και με τα ζςοδα και  

ςτ. Τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων του Φορζα.  

Κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ οδθγίεσ οικονομικισ διαχείριςθσ που εκδίδονται από το 

Γ.Λ.Κ. και το εποπτεφον Υπουργείο και μπορεί να ειςθγείται τθν εξειδίκευςι τουσ. 

Πλεσ οι υπθρεςίεσ του Φορζα υποχρεοφνται να παρζχουν ζγκαιρα ςτθ Διεφκυνςθ 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν όλεσ τισ πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για 

τθν εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων τθσ.  

7.1. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν ςυγκροτείται από τισ ακόλουκεσ οργανικζσ 

μονάδεσ:  

α) Τθν Υποδιεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Μιςκοδοςίασ, θ οποία αποτελείται από : 

ι) το Τμιμα Λογιςτθρίου και Οικονομικισ Διαχείριςθσ, ιι) το Τμιμα Μιςκοδοςίασ και ιιι) το 

Τμιμα Ταμειακισ Διαχείριςθσ.  

β) Τθν Υποδιεφκυνςθ Ρροςόδων και Ρρομθκειϊν, θ οποία αποτελείται από: ι) το Τμιμα 

Ραρακολοφκθςθσ Είςπραξθσ Τελϊν και Ρροςόδων,  ιι) το Τμιμα Ρρομθκειϊν και ιιι) το 

Τμιμα Τεχνικισ Υπθρεςίασ.  



 

 

γ) Το Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ και Χρθματοοικονομικοφ Ρρογραμματιςμοφ.  

δ) τθν Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου και Εποπτείασ.   

7.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Υποδιευκφνςεων και Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν ορίηονται ωσ ακολοφκωσ :   

7.2.1. Θ Υποδιεφκυνςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Μιςκοδοςίασ είναι αρμόδια για τθν 

υλοποίθςθ όλου του φάςματοσ των λογιςτικϊν εργαςιϊν, τθ διεκπεραίωςθ των 

χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν, εκκακάριςθ και εντολι πλθρωμισ όλων των δαπανϊν, 

τθ λογιςτικι αποτφπωςθ των δραςτθριοτιτων του Φορζα, ςφμφωνα με το ν. 4308/2014 και 

τισ οδθγίεσ του Γ.Λ.Κ. ,τθ Σφνταξθ του Ιςολογιςμοφ και των Χρθματοοικονομικϊν 

Καταςτάςεων, τθν οργάνωςθ, ςφνταξθ και υποβολι των λογιςτικϊν, οικονομικϊν 

καταςτάςεων και αναφορϊν, απολογιςμοφ  δαπανϊν - εςόδων, τθν εκκακάριςθ τθσ 

μιςκοδοςίασ και των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν του προςωπικοφ, υπολογιςμό των εν γζνει  

αμοιβϊν και εξόδων του ςυνεργατϊν και τρίτων, και τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων 

αρχείων, βιβλίων και ςτοιχείων. Ειδικότερα: 

7.2.1.1. Το Τμιμα Λογιςτθρίου και Οικονομικισ Διαχείριςθσ είναι αρμόδιο για:  

i) Τθν εφαρμογι των αναγκαίων κανόνων λογιςτικισ τυποποίθςθσ και τθν τιρθςθ των 

προβλεπόμενων Λογιςτικϊν Βιβλίων και Στοιχείων του Φορζα και αρχείων ςφμφωνα με  το 

ν. 4308/2014.  

ii) Τθν υλοποίθςθ όλου του φάςματοσ των λογιςτικϊν εργαςιϊν και λογιςτικισ 

αποτφπωςθσ των εν γζνει δαπανϊν, υπθρεςιϊν, πάγιου εξοπλιςμοφ κ.λπ. του Φορζα που 

προκφπτουν από τισ δραςτθριότθτεσ του. 

iii) Τθν οργάνωςθ και Σφνταξθ του Ιςολογιςμοφ και των ςυναφϊν Χρθματοικονομικϊν 

Καταςτάςεων κακϊσ και των προβλεπόμενων οικονομικϊν αναφορϊν προσ τουσ 

δθμόςιουσ φορείσ που απαιτοφνται. 

iv) Τθν ζκδοςθ των αναγκαίων κάκε φορά παραςτατικϊν για τθν διάκεςθ προϊόντων και 

υπθρεςιϊν τθσ εταιρείασ κακϊσ και τθν υποβολι των αναγκαίων δθλϊςεων προσ τισ 

φορολογικζσ αρχζσ 



 

 

v) Τθν προςταςία και διαχείριςθ τθσ περιουςίασ του Φορζα και τθν τιρθςθ του Μθτρϊου 

Ραγίων. 

vi) Τθ διενζργεια ςυμψθφιςμϊν και τθν απόδοςθ ςτο Δθμόςιο και ςτα οικεία αςφαλιςτικά 

ταμεία των οφειλϊν των δικαιοφχων που αναγράφονται ςτισ ςχετικζσ βεβαιϊςεισ 

φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν οφειλϊν. 

7.2.1.2.Το Τμιμα Μιςκοδοςίασ είναι αρμόδιο για: 

i) Τθν εκκακάριςθ τθσ μιςκοδοςίασ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν και των εξόδων κίνθςθσ 

του προςωπικοφ του Φορζα, κακϊσ και τθν υποβολι διλωςθσ ςτθ μθχανογραφικι 

εφαρμογι τθσ Ενιαίασ Αρχισ Ρλθρωμϊν των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων των πάςθσ 

φφςεωσ αποδοχϊν. 

ii) Τθν απόδοςθ των αςφαλιςτικϊν κρατιςεων, τθν τιρθςθ των ςχετικϊν αρχείων, τθν 

ζκδοςθ των βεβαιϊςεων μιςκοδοςίασ και μιςκοδοτικϊν καταςτάςεων και τθν ζκδοςθ των 

δικαιολογθτικϊν ςυνταξιοδότθςθσ.  

iii) Τον ζλεγχο των κρατιςεων - ειςφορϊν και τθν ζγκαιρθ απόδοςθ τουσ προσ τισ αρμόδιεσ 

Υπθρεςίεσ. 

7.2.1.3. Το Τμιμα Ταμειακισ Διαχείριςθσ είναι αρμόδιο για: 

i) Τθ διεξαγωγι όλων των ςυναφϊν με τθ ταμειακι διαχείριςθ υποκζςεων και ιδίωσ τθ 

διενζργεια των πλθρωμϊν και τθσ εξόφλθςθσ των χρθματικϊν ενταλμάτων πλθρωμισ για 

κάκε είδουσ δαπάνθ και αφοροφν το Φορζα. 

ii) Τθ διεκπεραίωςθ των χρθματοοικονομικϊν ςυναλλαγϊν του Φορζα με τραπεηικοφσ 

φορείσ, προμθκευτζσ, πιςτωτζσ, ςυνεργάτεσ και άλλουσ φορείσ  

iii) Τθ διαχείριςθ και τιρθςθ του φυςικοφ ταμείου τθσ εταιρείασ.  

iv) Τθν ενθμζρωςθ των δικαιοφχων για τθν ζκδοςθ χρθματικϊν ενταλμάτων και τθν 

πλθρωμι τουσ. 

7.2.2. H Υποδιεφκυνςθ Ρροςόδων και Ρρομθκειϊν είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ 

και τον ζλεγχο των εςόδων που προζρχονται από ειςπραττόμενα αναλογικά και πάγια τζλθ, 

τθν διαχείριςθ των κεμάτων προμθκειϊν με τον ςχεδιαςμό και διενζργεια των ςχετικϊν 



 

 

διαγωνιςμϊν ανάκεςθσ ςυμβάςεων υπθρεςιϊν/προμθκειϊν/ζργων όλων των 

υπθρεςιακϊν μονάδων του Ο.Ε.Κ., κακϊσ και τθν διενζργεια  διαγωνιςμϊν για τθν μίςκωςθ 

των ακινιτων  για τθν κάλυψθ αναγκϊν των κεντρικϊν και των περιφερειακϊν 

οργανωτικϊν μονάδων. Ειδικότερα:  

7.2.2.1. Το Τμιμα  Ραρακολοφκθςθσ Είςπραξθσ Τελϊν και Ρροςόδων είναι αρμόδιο για: 

i) Τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο των ειςπραττόμενων αναλογικϊν και  πάγιων τελϊν 

από τθν εγγραφι πράξεων, από  τθν ζκδοςθ και χοριγθςθ αντιγράφων και πιςτοποιθτικϊν 

από τα τζλθ κτθματογράφθςθσ και τθν άςκθςθ αντιρριςεων κατά του περιεχομζνου 

αναρτθμζνων δαςικϊν χαρτϊν κακϊσ και κάκε άλλου ςχετικοφ τζλουσ. 

ii) Τθ διαγραφι και επιςτροφι εςόδων. 

iii) Τθν ανάπτυξθ, διαχείριςθ και λειτουργία του Συςτιματοσ Τελϊν Εκνικοφ Κτθματολογίου 

(«ΣΤΕΚ»). 

7.2.2.2 Το Τμιμα Ρρομθκειϊν είναι αρμόδιο για: 

i) Τθν διενζργεια όλων των διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςυμβάςεων προμθκειϊν, υπθρεςιϊν και 

μίςκωςθσ Ακινιτων, από τον ςχεδιαςμό, τθν κατάρτιςθ τευχϊν και τθν διενζργεια τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζωσ και τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 

ii) Τισ προμικειεσ υλικϊν και τον εφοδιαςμό του Φορζα, με γραφικι φλθ, χαρτί, 

αναλϊςιμα.  

iii) Τθν καταχϊρθςθ και τθν ευκφνθ τθσ διενζργειασ   των θλεκτρονικϊν διαγωνιςμϊν μζςω 

ΕΣΘΔΘΣ κακϊσ και τθν τεχνικι υποςτιριξθσ των Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ 

iv) Tθ ςυγκζντρωςθ, τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται, και τθν προϊκθςθ 

τουσ ςτο Τμιμα Ταμειακισ Διαχείριςθσ, για τθν διεκπεραίωςθ τθσ εξόφλθςθσ των 

προμθκευτϊν, κλπ. 

 v) Τθν εκποίθςθ άχρθςτων και ακατάλλθλων υλικϊν και εξοπλιςμοφ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία. 

7.2.2.3. Το Τμιμα  Τεχνικισ Υπθρεςίασ είναι αρμόδιο για:   



 

 

i) Τον ςχεδιαςμό, τθν κατάρτιςθ των εγγράφων, τθν διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, 

τθν εποπτεία και τθν επίβλεψθ των ςυμβάςεων ζργου, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 2 του ν.4412/2016 (Α’ 147). 

ii) Τθν τιρθςθ των φακζλων των ςυμβάςεων ζργων και τθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε 

θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων οι οποίεσ τθροφνται ςτθν Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν 

του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, 

iii) Τθ κατάρτιςθ και τιρθςθ των ςχετικϊν με το «Κεντρικό Θλεκτρονικό Σφςτθμα 

Κλθρϊςεων» καταλόγων ανά κατθγορία ζργου.  

iv) Τθν παρακολοφκθςθ τον ζλεγχο και τθν διοίκθςθ των ζργων με ςκοπό τθν καλι και 

ζγκαιρθ εκτζλεςθ αυτϊν. 

7.2.3. Το Τμιμα Ρροχπολογιςμοφ και Χρθματοοικονομικοφ Ρρογραμματιςμοφ είναι 

αρμόδιο ιδίωσ για τθ ςφνταξθ και τθν παρακολοφκθςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ και 

ΜΡΔΣ των εςόδων και των δαπανϊν και του ΡΔΕ, τον χρθματοοικονομικό προγραμματιςμό. 

Ειδικότερα: 

i) Τθν κατάρτιςθ, τροποποίθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του 

Ρροχπολογιςμοφ του Φορζα.   

ii) Τθ ςυμπλιρωςθ και αποςτολι των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων που αφοροφν το 

ετιςιο/τριετζσ Ρ.Δ.Ε. ςτο ΥΡΕΝ και τουσ λοιποφσ αρμόδιουσ φορείσ (εκνικοί πόροι & 

ςυγχρθματοδοτοφμενα). 

iii) Τθ μεταβίβαςθ πιςτϊςεων ςτισ περιφερειακζσ οργανικζσ μονάδεσ του Φορζα ωσ 

ξεχωριςτά κζντρα κόςτουσ ςτον κεντρικό προχπολογιςμό, κατά κωδικό αρικμό εξόδων, 

ςφμφωνα με τον εκάςτοτε εγκεκριμζνο προχπολογιςμό. 

iv) Τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ και το ςυντονιςμό των ενεργειϊν που αφοροφν και 

ζχουν επίπτωςθ ςτθν κατάρτιςθ, ανακεϊρθςθ και υλοποίθςθ του Μεςοπρόκεςμου 

Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ (ΜΡΔΣ) που περιλαμβάνει τισ ετιςιεσ και 

μεςοπρόκεςμεσ δθμοςιονομικζσ προβλζψεισ, τθν παρακολοφκθςθ των οικονομικϊν 

εξελίξεων και τθν τιρθςθ όλων των οδθγιϊν του Υπ. Οικονομικϊν και του Γενικοφ 

λογιςτθρίου του Κράτουσ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ και ανακεϊρθςθ του ΜΡΔΣ και του 

Ρροχπολογιςμοφ ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 



 

 

v) Τθν παρακολοφκθςθ και εποπτεία των οικονομικϊν μεγεκϊν από όλεσ τισ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ. 

vi) Τθν παρακολοφκθςθ των διακεςίμων Κεφαλαίων τθσ Εταιρίασ και τθν κατάρτιςθ 

ςχετικϊν αναφορϊν προσ τον Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ και προσ τθν Διοίκθςθ του Φορζα.  

vii) Τθν μθνιαία ςυμφωνία όλων των λογαριαςμϊν που τθρεί θ εταιρεία ςε όλα τα νομίμωσ 

λειτουργοφντα πιςτωτικά ιδρφματα και τθν παραγωγι των ςχετικϊν αναφορϊν προσ τουσ 

ορκωτοφσ. 

7.2.4 Θ Υπθρεςία Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου & Εποπτείασ είναι αρμόδια ιδίωσ για τον ζλεγχο 

και εκκακάριςθ δαπανϊν, τον ζλεγχο των αναφορϊν προσ τα Υπουργεία κακϊσ και τον 

ζλεγχο  για  τθ νομιμότθτα και τθν κανονικότθτα των επιμζρουσ δαπανϊν. Ειδικότερα, είναι 

αρμόδια για: 

i)  Τον ζλεγχο και εκκακάριςθ δαπανϊν με βάςει τα πλιρθ και νόμιμα δικαιολογθτικά 

αυτϊν, που τθσ αποςτζλλονται από το αρμόδιο Τμιμα Λογιςτθρίου. 

ii)  Τθν υποςτιριξθ του Διευκυντι Οικονομικισ Διεφκυνςθσ, αναφορικά με τθν υιοκζτθςθ 

βζλτιςτων πρακτικϊν και διαδικαςιϊν χρθςτισ οικονομικισ διαχείριςθσ. 

 

8. Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςυγκροτείται από  

τα Τμιματα: i) Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, ii) Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 

iii) Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και iv) Διοικθτικισ Μζριμνασ.  

8.1. Θ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ είναι αρμόδια ιδίωσ 

για κζματα εςωτερικισ λειτουργίασ του Φορζα τόςο ςε κεντρικό όςο και ςε περιφερειακό 

επίπεδο, για κζματα διοικθτικισ υποςτιριξθσ, κακϊσ και για κζματα διαχείριςθσ και 

ανάπτυξθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ που ανικει ςτο Φορζα.  

8.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν και 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:  

8.2.1. Το Τμιμα Διαχείριςθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν 

παρακολοφκθςθ και εφαρμογι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που αφορά  τα  εργαςιακά κζματα 



 

 

του προςωπικοφ (μιςκολογικά, προςλιψεισ, προαγωγζσ, διαδικαςίεσ εςωτερικϊν 

μετακινιςεων, μετατάξεων, αποςπάςεων, πεικαρχικζσ διαδικαςίεσ, ςφναψθσ ςυμβάςεων 

ςυνεργαςίασ κλπ), κακϊσ και για τθν κατάρτιςθ καταςτάςεων κατάταξθσ (μιςκολογικισ – 

βακμολογικισ) και απογραφισ του προςωπικοφ, βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

Καταρτίηει, αξιολογεί και ανακεωρεί τα περιγράμματα κακθκόντων και προςόντων των 

κζςεων εργαςίασ, υποβάλλει πάςθσ φφςεωσ καταςτάςεισ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι 

μορφι, διαχειρίηεται και τθρεί αρχείο υπθρεςιακϊν φακζλων προςωπικοφ, διαχειρίηεται 

και τθρεί ςτοιχεία ωρομζτρθςθσ, αδειϊν, απουςιϊν,  υπερωριϊν, εκτζλεςθσ εκτόσ ζδρασ 

υπθρεςιϊν και υπθρεςιακϊν ταξιδιϊν για το ςφνολο του προςωπικοφ του Φορζα, μεριμνά 

για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και 

εποπτεφει τθν υγιεινι των χϊρων εργαςίασ. 

8.2.2. Το Τμιμα Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθ διάγνωςθ 

και ανάλυςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, το ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ των 

προγραμμάτων εκπαίδευςθσ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, για τθ ςφνταξθ του ετιςιου ςχεδίου εκπαίδευςθσ και του αντίςτοιχου 

προχπολογιςμοφ, για τθν ανάπτυξθ και διαχείριςθ του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ του 

προςωπικοφ βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, για τθν εφαρμογι μεκόδων εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθσ με τθν τεχνολογία τθσ τθλεεκπαίδευςθσ, κακϊσ και για ενζργειεσ ανάπτυξθσ 

και προϊκθςθσ καινοτόμων ιδεϊν και προτάςεων του προςωπικοφ.   

8.2.3. Το Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν 

γραμματειακισ υποςτιριξθσ και τθν εκτζλεςθ διοικθτικϊν εργαςιϊν για τισ ανάγκεσ των 

Διευκφνςεων και των άλλων οργανικϊν μονάδων, για τθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ 

πρωτοκόλλου του Φορζα και τθν τιρθςθ αναλογικοφ και ψθφιακοφ αρχείου ειςερχομζνων 

– εξερχόμενων εγγράφων και τθν τιρθςθ ςυςτιματοσ αρχειοκζτθςθσ του εν γζνει αρχείου 

του Φορζα.  

8.2.4.Το Τμιμα Διοικθτικισ Μζριμνασ είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν ςυντιρθςθ και τθν 

κακαριότθτα των εγκαταςτάςεων του Φορζα, τον ζλεγχο και τθ τιρθςθ των αποκεμάτων 

αςφαλείασ υλικϊν για τθ λειτουργία του Φορζα, για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν 

αποκικευςθσ όλων των αναλωςίμων και των παγίων αγακϊν, για τθν τιρθςθ αρχείων 

αποκικθσ και τθ διενζργεια απογραφϊν, για τθ διαχείριςθ του εξοπλιςμοφ και των μζςων 

εργαςίασ του προςωπικοφ, κακϊσ και για τθ μζριμνα κίνθςθσ των οχθμάτων του Φορζα.  



 

 

9. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ ςυγκροτείται από τα Τμιματα: ι) Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων 

και Δικτφων, ιι) Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν, ιιι) Ανάπτυξθσ Χωρικϊν Εφαρμογϊν και ιv) 

Υποςτιριξθσ Εφαρμογϊν.  

9.1. Θ Διεφκυνςθ Ρλθροφορικισ είναι αρμόδια ιδίωσ για τον ςυντονιςμό και τθν 

παρακολοφκθςθ των δράςεων των τμθμάτων τθσ, κακϊσ και για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

αςφάλειασ των πλθροφοριϊν του Φορζα.  

9.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ ορίηονται ωσ 

ακολοφκωσ:  

9.2.1. Το Τμιμα Υποςτιριξθσ Συςτθμάτων και Δικτφων είναι αρμόδιο για τον ςχεδιαςμό, τισ 

προδιαγραφζσ, τα πρότυπα, τθν υλοποίθςθ τθν λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ του ςυνόλου 

τθσ πλθροφοριακισ υποδομισ του Φορζα (υλικό και λογιςμικά) ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 

ςφνταξθσ και υλοποίθςθσ των κανόνων αςφαλείασ πλθροφοριακϊν υποδομϊν με βάςθ τα 

διεκνι πρότυπα κακϊσ και των δικτφων, του κζντρου δεδομζνων, του κζντρου δεδομζνων 

ανάκαμψθσ από καταςτροφι. Επιπλζον είναι υπεφκυνο για όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

που περιλαμβάνονται ςε ςυμβάςεισ ςχετικζσ με το αντικείμενό του κακϊσ επίςθσ και για 

τθν τεχνικι επίβλεψθ και παραλαβι οποιαςδιποτε ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

9.2.2. Το Τμιμα Ανάπτυξθσ Εφαρμογϊν είναι αρμόδιο για τθν ανάλυςθ, τισ προδιαγραφζσ, 

τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου των εφαρμογϊν και λογιςμικοφ, μθ 

γεωχωρικοφ αντικειμζνου, που αναπτφςςεται ςτο Φορζα, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ψθφιακϊν βάςεων Λειτουργοφντοσ Κτθματολογίου και Κτθματογράφθςθσ κακϊσ και κάκε 

άλλθσ ψθφιακισ βάςθσ, μθ γεωχωρικοφ αντικειμζνου, του Φορζα. Επιπλζον είναι 

υπεφκυνο για όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιλαμβάνονται ςε ςυμβάςεισ ςχετικζσ 

με το αντικείμενό του κακϊσ επίςθσ και για τθν τεχνικι επίβλεψθ και παραλαβι 

οποιαςδιποτε ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

9.2.3. Το Τμιμα Ανάπτυξθσ Χωρικϊν Εφαρμογϊν είναι αρμόδιο για τθν ανάλυςθ, τον 

ςχεδιαςμό, τισ προδιαγραφζσ, τα πρότυπα, τθν ανάπτυξθ και τθν λειτουργία του ςυνόλου 

των εφαρμογϊν και λογιςμικϊν με γεωχωρικό αντικείμενο του Φορζα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των χωρικϊν βάςεων Λειτουργοφντοσ Κτθματολογίου, 

κτθματογράφθςθσ και κάκε άλλθσ γεωχωρικισ βάςθσ του Φορζα. Επιπλζον είναι υπεφκυνο 

για όλεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ που περιλαμβάνονται ςε ςυμβάςεισ ςχετικζσ με το 



 

 

αντικείμενό του κακϊσ επίςθσ και για τθν τεχνικι επίβλεψθ και παραλαβι οποιαςδιποτε 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

9.2.4. Το Τμιμα Υποςτιριξθσ Εφαρμογϊν είναι αρμόδιο για τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ 

ανάπτυξθσ του ςυνόλου των εφαρμογϊν τθσ Διεφκυνςθσ ςυμμετζχοντασ ςτον ςχεδιαςμό, 

αποςφαλμάτωςθ και υποςτιριξθ λειτουργίασ τουσ και υποςτθρίηει τθν αςφάλεια του 

ςυςτιματοσ πλθροφορικισ του Φορζα. 

10. Θ Νομικι Διεφκυνςθ ςυγκροτείται από τα Τμιματα: i) Νομικισ Υποςτιριξθσ Εςωτερικισ 

Λειτουργίασ, ii) Νομικισ Υποςτιριξθσ Κτθματολογίου και iii) Νομικισ Υποςτιριξθσ 

Κτθματογράφθςθσ . 

10.1. Θ Νομικι Διεφκυνςθ είναι αρμόδια ιδίωσ για τθν υποςτιριξθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και τθσ εςωτερικισ λειτουργίασ του Φορζα, για ηθτιματα που αφοροφν τισ 

ςχζςεισ του Φορζα με τρίτουσ, για τθν νομικι υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

Κτθματολογίου και, ειδικότερα, τθσ λειτουργίασ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των 

Υποκαταςτθμάτων τουσ, για τθν νομικι υποςτιριξθ των ζργων που υλοποιεί ο Φορζασ, 

κακϊσ και για κάκε άλλθ δραςτθριότθτα που προςιδιάηει ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ. Στθν 

αρμοδιότθτα τθσ Νομικισ Διεφκυνςθσ ανικουν επίςθσ θ δικαςτικι εκπροςϊπθςθ και θ 

νομικι υποςτιριξθ των δικαιωμάτων και ςυμφερόντων του Φορζα, κακϊσ και θ 

επεξεργαςία και υποβολι προτάςεων τροποποίθςθσ τθσ νομοκεςίασ που διζπει τθν εν 

γζνει λειτουργία του Φορζα, θ προετοιμαςία ςχεδίων κανονιςτικϊν πράξεων που 

εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ ίδιασ νομοκεςίασ και θ ςφνταξθ ερμθνευτικϊν οδθγιϊν 

και εγκυκλίων για τθν εφαρμογι τουσ. Οι υπθρετοφντεσ ςτθ Διεφκυνςθ δικθγόροι με 

ζμμιςκθ εντολι κατανζμονται ςτα Τμιματα των επόμενων περιπτϊςεων, ανάλογα με τισ 

εκάςτοτε ανάγκεσ του Φορζα, με απόφαςθ του Δ.Σ., φςτερα από ειςιγθςθ του 

Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ. 

10.2. Οι αρμοδιότθτεσ των Τμθμάτων τθσ Νομικισ Διεφκυνςθσ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:  

10.2.1. Το Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ είναι αρμόδιο  ιδίωσ για 

τθν παροχι νομικισ ςυνδρομισ και υποςτιριξθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και 

για όλα τα κζματα εςωτερικισ λειτουργίασ του Φορζα, όπωσ για ηθτιματα διενζργειασ 

διαγωνιςμϊν και ςφναψθσ ςυμβάςεων με τρίτουσ, εργατικισ, αςφαλιςτικισ, φορολογικισ 

και λοιπισ νομοκεςίασ, κακϊσ και άλλα ηθτιματα ςχετιηόμενα με τθν κακθμερινι 

λειτουργία του Φορζα και τισ ςχζςεισ του με τρίτουσ.   



 

 

10.2.2. Το Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ Κτθματολογίου είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν εν γζνει 

νομικι υποςτιριξθ του Φορζα, των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των Υποκαταςτθμάτων 

τουσ, ςε ηθτιματα ερμθνείασ και εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ για τθ λειτουργία του Εκνικοφ 

Κτθματολογίου και του ςυςτιματοσ Μεταγραφϊν και Υποκθκϊν. 

10.2.3. Το Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ Ζργων είναι αρμόδιο ιδίωσ για τθν εν γζνει νομικι 

υποςτιριξθ των ζργων κτθματογράφθςθσ και δαςικϊν χαρτϊν τθσ χϊρασ και κάκε άλλου 

ζργου του Φορζα, κακϊσ και των ςχετικϊν διαγωνιςμϊν, τθ νομικι παρακολοφκθςθ των 

ςυμβάςεων, κακϊσ και τθν εν γζνει νομικι υποςτιριξθ του Φορζα ςε ηθτιματα ςυναφοφσ 

νομοκεςίασ με τθν αρμοδιότθτα του Τμιματοσ. 

 

Άρκρο 15 

Σφςταςθ  και τοπικι και υλικι αρμοδιότθτα Κτθματολογικϊν Γραφείων και 

Υποκαταςτθμάτων Κτθματολογικϊν Γραφείων του Φορζα 

1. Συςτινονται Κτθματολογικά Γραφεία του Φορζα ωσ εξισ: 

1. Κτθματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίασ και Θράκθσ, με ζδρα τθν Κομοτθνι.  

2. Κτθματολογικό Γραφείο Θεςςαλονίκθσ, με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ. 

3. Κτθματολογικό Γραφείο Κεντρικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τθ Θεςςαλονίκθ.  

4. Κτθματολογικό Γραφείο Δυτικισ Μακεδονίασ, με ζδρα τθν Κοηάνθ. 

5. Κτθματολογικό Γραφείο Θπείρου, με ζδρα τα Ιωάννινα.  

6. Κτθματολογικό Γραφείο Θεςςαλίασ, με ζδρα τθ Λάριςα.  

7. Κτθματολογικό Γραφείο Δυτικισ Ελλάδασ, με ζδρα τθν Ράτρα.  

8. Κτθματολογικό Γραφείο Στερεάσ Ελλάδασ, με ζδρα τθ Λαμία.  

9. Κτθματολογικό Γραφείο Ακθνϊν, με ζδρα τθν Ακινα.  

10. Κτθματολογικό Γραφείο Αττικισ, με ζδρα το Κορωπί.  

11. Κτθματολογικό Γραφείο Ρειραιϊσ και Νιςων, με ζδρα τον Ρειραιά.  

12. Κτθματολογικό Γραφείο Ρελοποννιςου, με ζδρα τθν Τρίπολθ.  

13. Κτθματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, με ζδρα τθ Μυτιλινθ. 

14. Κτθματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, με ζδρα τθν Ερμοφπολθ.  

15. Κτθματολογικό Γραφείο Κριτθσ, με ζδρα το Θράκλειο και  

16. Κτθματολογικό Γραφείο Δωδεκανιςου, με ζδρα τθ όδο.  

17. Κτθματολογικό Γραφείο Ιονίων Νιςων, με ζδρα τθν Κζρκυρα.  



 

 

  

Θ ζναρξθ λειτουργίασ ζκαςτου Κτθματολογικοφ Γραφείου, εκκινεί από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

απόφαςθσ τθσ παρ.7 του άρκρου 1 με τθν οποία καταργείται το αντίςτοιχο 

Υποκθκοφυλακείο τθσ ζδρασ, με εξαίρεςθ το Κτθματολογικό Γραφείο Κεντρικισ 

Μακεδονίασ θ ζναρξθ λειτουργίασ του οποίου διαπιςτϊνεται με απόφαςθ του Φορζα.  

 

2. Εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, ςε κάκε 

Κτθματολογικό Γραφείο ςυςτινονται με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 1, 

Υποκαταςτιματα, ωσ εξισ: 

 

α) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Ανατ. Μακεδονίασ και Θράκθσ, τα Υποκαταςτιματα 

Αλεξανδροφπολθσ, Ορεςτιάδασ, Δράμασ, Καβάλασ, Ξάνκθσ (5). 

 

β) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Θεςςαλονίκθσ, τα Υποκαταςτιματα Καλαμαριάσ, Λαγκαδά 

και (2). 

 

γ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Κεντρικισ Μακεδονίασ, τα Υποκαταςτιματα Βζροιασ, Κιλκίσ, 

Ζδεςςασ, Γιαννιτςϊν, Κατερίνθσ, Σερρϊν,  Ρολυγφρου, (7).  

 

δ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Δυτικισ Μακεδονίασ, τα Υποκαταςτιματα Γρεβενϊν, 

Καςτοριάσ, Φλϊρινασ και Εορδαίασ (4).  

 

ε) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Θπείρου, τα Υποκαταςτιματα Άρτασ,  Θγουμενίτςασ,   

Ρρζβεηασ, (3). 

 

ςτ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Θεςςαλίασ, τα Υποκαταςτιματα Τυρνάβου,  Καρδίτςασ, 

Βόλου,  Σκιάκου, Τρικάλων (5).  

 

η) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Δυτικισ Ελλάδασ, τα Υποκαταςτιματα Αιγιαλείασ Αιγίου, 

Μεςολογγίου, Αγρινίου, Ρφργου, Αμαλιάδασ (5).  

 

θ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Στερεάσ Ελλάδασ, τα Υποκαταςτιματα Λιβαδειάσ, Θιβασ, 

Χαλκίδασ, Καρπενθςίου, Άμφιςςασ (5). 

 



 

 

κ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Ακθνϊν, τα Υποκαταςτιματα Χαλανδρίου, Ρεριςτερίου,  

Θλιουπόλεωσ, Καλλικζασ (4).   

 

ι) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Αττικισ, τα Υποκαταςτιματα Αμαρουςίου, Κθφιςιάσ, 

Αχαρνϊν, Νζασ Ιωνίασ, Ελευςίνασ, Μαρακϊνα, (6).  

  

ια) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Ρειραιϊσ και Νιςων, τα Υποκαταςτιματα Γλυφάδασ,  

Ραλαιοφ Φαλιρου(2).   

 

ιβ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Ρελοποννιςου, τα Υποκαταςτιματα,  Ναυπλίου, Κορίνκου, 

Σπάρτθσ, Καλαμάτασ, Κυπαριςςίασ (5). 

 

ιγ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου, τα Υποκαταςτιματα Χίου, Ικαρίασ, Σάμου, 

και Λιμνου (4).  

 

ιδ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Κυκλάδων, τα Υποκαταςτιματα Άνδρου,  Θιρασ, Τινου,  

Μιλου,   Μυκόνου, Νάξου και Ράρου (7). 

 

ιε) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Κριτθσ, τα Υποκαταςτιματα εκφμνου,  Χανίων,  Αγίου 

Νικολάου Λαςικίου, (3). 

 

ιςτ) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Δωδεκανιςου, τα Υποκαταςτιματα Καλφμνου,  Ράτμου, 

Καρπάκου, Κϊ, Λζρου (5).  

 

ιη) Στο Κτθματολογικό Γραφείο Ιονίων Νιςων, τα Υποκαταςτιματα Λευκάδασ, Ηακφνκου 

και Κεφαλλθνίασ-Ικάκθσ (3).  

 

Με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 1 κακορίηονται θ ζδρα και τα όρια τθσ τοπικισ 

αρμοδιότθτασ εκάςτου Υποκαταςτιματοσ. Με τθν ίδια απόφαςθ κατανζμονται οι κζςεισ 

του προςωπικοφ και ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθ ςφςταςθ του 

Υποκαταςτιματοσ και τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ παραγράφου 3 από το 

Κτθματολογικό Γραφείο ι το Υποκατάςτθμα που ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

H ςφςταςθ των Υποκαταςτθμάτων γίνεται ςταδιακά, και κατ’ ανϊτατο όριο εντόσ του 

χρόνου του α’ εδαφίου, ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ τθσ κτθματογράφθςθσ, τθσ 



 

 

ψθφιοποίθςθσ των αρχείων των προσ κατάργθςθ Υποκθκοφυλακείων, τον αρικμό των 

πράξεων που ιδθ διενεργοφνται θλεκτρονικά, και λαμβάνοντασ υπόψθ οικονομικά και 

λειτουργικά ςτοιχεία των προσ κατάργθςθ δομϊν.  

3. Τα Κτθματολογικά Γραφεία είναι κακϋφλθν  αρμόδια για: 

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

Κτθματολογίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ν. 2308/1995, 2664/1998 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. 

ββ) Τθν τιρθςθ, διαχείριςθ και ψθφιοποίθςθ 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 Υποκαταςτιματα αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ τθσ περίπτ. β' ςτισ περιοχζσ τθσ κατά τόπον 

αρμοδιότθτάσ τουσ και μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Κτθματολογίου, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του ν. 2664/1998. Ο Ρροϊςτάμενοσ του 

Κτθματολογικοφ Γραφείου μπορεί να εκχωρεί τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ περίπτ. α’ 

προσ τουσ Ρροϊςταμζνουσ των Υποκαταςτθμάτων του.   

4. Οι αρμοδιότθτεσ των Κτθματολογικϊν Γραφείων, οι οποίεσ ορίηονται ςτθν περίπτ. α’ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου αςκοφνται α) ςτθν περιοχι τθσ τοπικισ αρμοδιότθτασ του 

αντίςτοιχου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκθκοφυλακείου τθσ ζδρασ τουσ   που 

καταργείται με τθν παράγραφο 7 του άρκρου 1, β) ςτθν περιοχι τοπικισ αρμοδιότθτασ 

εκάςτου Υποκαταςτιματοσ που υπάγεται ςε αυτό ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του παρόντοσ, 

όπωσ κα οριςκεί με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 1, και γ) ςτθν περιοχι τοπικισ 

αρμοδιότθτασ των καταργοφμενων Υποκθκοφυλακείων των οποίων θ αρμοδιότθτα 



 

 

μεταφζρεται απευκείασ ςτο Κτθματολογικό Γραφείο με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παρ. 7 του άρκρου 1.  

Οι αρμοδιότθτεσ των Κτθματολογικϊν Γραφείων οι οποίεσ ορίηονται ςτθν περίπτ. β’ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου αςκοφνται α) ςτθν περιοχι τθσ τοπικισ αρμοδιότθτασ του 

αντίςτοιχου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκθκοφυλακείου τθσ ζδρασ τουσ που 

καταργείται με τθν παράγραφο 7 του άρκρου 1 και β) ςτθν περιοχι τοπικισ αρμοδιότθτασ 

των καταργοφμενων Υποκθκοφυλακείων των οποίων θ αρμοδιότθτα μεταφζρεται 

απευκείασ ςτο Κτθματολογικό Γραφείο με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του 

άρκρου 1.  

Για το  Κτθματολογικό Γραφείο Ρελοποννιςου ωσ αντίςτοιχο Υποκθκοφυλακείο τθσ ζδρασ 

του  για τθν εφαρμογι του προθγουμζνου εδαφίου, νοείται το Υποκθκοφυλακείο 

Τριπόλεωσ Βορείου Ρλευράσ . Το Κτθματολογικό Γραφείο Κεντρικισ Μακεδονίασ  δεν αςκεί 

τισ αρμοδιότθτεσ   τθσ περίπτωςθσ β’  τθσ παραγράφου 3. 

 

Άρκρο 16 

Διάρκρωςθ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των Υποκαταςτθμάτων τουσ 

1. Κάκε Κτθματολογικό Γραφείο οργανϊνεται και λειτουργεί ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ και 

διαρκρϊνεται ςε Τμιματα ωσ εξισ: α) Νομικό Τμιμα, β) Τεχνικό Τμιμα και γ) Τμιμα 

Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ, δ) Υποκαταςτιματα. 

2. 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.  Συνεργάηεται με τθ 

Διεφκυνςθ Κτθματολογίου του Φορζα για τθν ομοιογενι αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων 

αρμοδιότθτασ του Κτθματολογικοφ Γραφείου και   παρζχει κάκε απαραίτθτθ  υποςτιριξθ 

ςτα ηθτιματα του πρϊτου εδαφίου ςτον Ρροϊςτάμενο του Κτθματολογικοφ Γραφείου και 

ςτουσ Ρροϊςταμζνουσ των Υποκαταςτθμάτων του. 



 

 

3. 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. Ενθμερϊνει τα κτθματολογικά διαγράμματα με 

νζεσ διοικθτικζσ πράξεισ ςε ςυνεργαςία με τοπικοφσ φορείσ και αποκακιςτά εκτεταμζνεσ 

αςτοχίεσ ςτα κτθματολογικά διαγράμματα. Επιβλζπει τισ εργαςίεσ διαπιςτευμζνων 

μθχανικϊν που ζχουν ανατεκεί από τον Φορζα ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του 

Κτθματολογικοφ Γραφείου και  διεκπεραιϊνει τισ αιτιςεισ για ζκδοςθ προδικαςτικϊν 

τεχνικϊν ειςθγιςεων ςε αγωγζσ που επιφζρουν γεωμετρικζσ μεταβολζσ ςτα κτθματολογικά 

διαγράμματα. Συνεργάηεται με τθ Διεφκυνςθ Κτθματολογίου του Φορζα για τθν ομοιογενι 

αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ του Κτθματολογικοφ Γραφείου και  παρζχει κάκε 

απαραίτθτθ τεχνικι υποςτιριξθ ςτο Κτθματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταςτιματά του. 

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

των ενδιαφερομζνων, τθν παραλαβι και πρωτοκόλλθςθ  των αιτιςεων, τον υπολογιςμό και 

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.   

5. Κάκε Υποκατάςτθμα Κτθματολογικοφ Γραφείου οργανϊνεται και λειτουργεί ςε επίπεδο 

Τμιματοσ του οικείου Κτθματολογικοφ Γραφείου.  

6. Οι Ρροϊςτάμενοι των Κτθματολογικϊν Γραφείων αςκοφν τισ αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ 

τθσ παρ. 3 του άρκρου 15, και οι Ρροϊςτάμενοι των Υποκαταςτθμάτων τισ αποφαςιςτικζσ 

αρμοδιότθτεσ τθσ περίπτ. β’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 15, και ηθτοφν, κατά τθν κρίςθ τουσ, 

ειςιγθςθ του Νομικοφ Τμιματοσ, είναι υπεφκυνοι για τθν ζγκαιρθ, ζγκυρθ και νόμιμθ 

διεκπεραίωςθ των ςυναλλαγϊν ςτα επιμζρουσ ςυςτιματα δθμοςιότθτασ που τθρεί το 

Κτθματολογικό Γραφείο και τα Υποκαταςτιματά του ςφμφωνα με το ιςχφον νομοκετικό και 

κανονιςτικό πλαίςιο, για τθν τιρθςθ του νομίμου ωραρίου λειτουργίασ και τθ διαςφάλιςθ 

τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν τουσ, για τθν αςφαλι και ορκι χριςθ του 

εξοπλιςμοφ και των κτιριακϊν και πλθροφοριακϊν υποδομϊν τουσ, για τθν αςφάλεια του 



 

 

προςωπικοφ και των ςυναλλαςςομζνων και για τθ διαςφάλιςθ των τθροφμενων 

κτθματολογικϊν δεδομζνων και αρχείων από κάκε ενδεχόμενο κίνδυνο.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ 

 

Άρκρο 17 

Σφςταςθ οργανικϊν κζςεων προςωπικοφ ςτθν Κεντρικι και ςτισ   Ρεριφερειακζσ 

Υπθρεςίεσ του Φορζα 

1. Στθν Κεντρικι Υπθρεςία του Φορζα ςυνιςτϊνται τριακόςιεσ εξιντα οκτϊ *368+ κζςεισ 

προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και δϊδεκα *12+ κζςεισ 

με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ, που κατατάςςονται, ανά κατθγορία και ειδικότθτα, ωσ εξισ:  

α) Κατθγορία  Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), κζςεισ διακόςιεσ ςαράντα επτά *247+ 

κζςεισ: 

αα) Κλάδου Διοικθτικοφ, κζςεισ  ςαράντα *40+ . 

ββ) Κλάδου Οικονομικοφ, κζςεισ δζκα οκτϊ[18].  

γγ) Κλάδου Νομικϊν, κζςεισ  πενιντα μία *51+.  

δδ) Κλάδου Μθχανικϊν, κζςεισ δζκα τζςςερισ *14+.  

εε) Κλάδου Μθχανικϊν με ειδικότθτα Αγρονόμων – Τοπογράφων     Μθχανικϊν, κζςεισ 

εβδομιντα επτά *77+ . 

ςτςτ) Κλάδου Ρλθροφορικισ, κζςεισ δζκα οκτϊ *18+.  

ηη) Κλάδου Γεωτεχνικϊν, κζςεισ τζςςερισ *4+.  

θθ) Κλάδου Γεωτεχνικϊν με ειδικότθτα Δαςολόγων, κζςεισ επτά *7+.  

κκ) Κλάδου Ρεριβάλλοντοσ, κζςεισ ζξι *6+. 

ιι) Δικθγόρων με ζμμιςκθ εντολι, κζςεισ δϊδεκα *12+ .   

β) Κατθγορία  Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ), *33+ κζςεισ: 



 

 

αα) Κλάδου Διοικθτικοφ, κζςεισ δζκα *10+ 

ββ) Κλάδου Λογιςτικοφ, κζςεισ δζκα*10+.  

ββ) Κλάδου Ρλθροφορικισ, κζςεισ δφο *2+. 

γγ) Κλάδου Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν, κζςεισ πζντε *5+.  

δδ) Κλάδου Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν με ειδικότθτα Μθχανικϊν Τοπογραφίασ και 

Γεωπλθροφορικισ, κζςεισ ζξι *6+. 

γ) Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ), *100+ κζςεισ:  

αα) Κλάδου Διοικθτικϊν Γραμματζων, κζςεισ ογδόντα οκτϊ *88+. 

ββ) Κλάδου Διοικθτικϊν Γραμματζων, με ειδικότθτα λογιςτικι κζςεισ τζςςερισ *4+. 

γγ) Κλάδου Τεχνικϊν, κζςεισ τρεισ *3+.  

δδ) Κλάδου Ρροςωπικοφ Θ/Υ, κζςεισ τζςςερισ *4+.  

εε) Κλάδου Οδθγϊν, κζςεισ *1+. 

2. Στισ Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ του Φορζα (Κτθματολογικά Γραφεία και Υποκαταςτιματά 

τουσ) ςυςτινονται πεντακόςιεσ ογδόντα δφο *582+  ενιαίεσ κζςεισ προςωπικοφ με ςχζςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, για τθν εκτζλεςθ κακθκόντων 

επιςτθμονικοφ, τεχνικοφ και βοθκθτικοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ κατατάςςονται, ανά 

κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα, ωσ εξισ:  

α) Κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ), *316+ κζςεισ: 

αα) Κλάδου Νομικϊν,   *120+ κζςεισ. 

ββ) Κλάδου Μθχανικϊν με ειδικότθτα Αγρονόμων-Τοπογράφων Μθχανικϊν, κζςεισ 

ογδόντα τζςςερισ *84+.  

γγ) Κλάδου Ρλθροφορικισ, κζςεισ δζκα επτά *17+ .  

δδ) κλάδου Διοικθτικοφ, κζςεισ ογδόντα δφο *82+  . 

εε) Κλάδου Οικονομικοφ, κζςεισ δεκαεπτά *17+ . 



 

 

β) Κατθγορία Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ),  κζςεισ εκατόν οκτϊ *108+ : 

αα) Κλάδου Διοικθτικοφ – Λογιςτικοφ, κζςεισ ςαράντα *40+ . 

ββ) Κλάδου Τεχνολογικϊν Εφαρμογϊν με ειδικότθτα Μθχανικϊν Τοπογραφίασ και 

Γεωπλθροφορικισ, κζςεισ τριάντα τζςςερισ *34+ . 

γγ) Κλάδου Ρλθροφορικισ, κζςεισ τριάντα τζςςερισ *34+. 

γ) Κατθγορία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ), κζςεισ εκατόν πενιντα τζςςερισ *154+ , 

του κλάδου Διοικθτικϊν Γραμματζων. 

3. Ρροςόντα για τθν πρόςλθψθ ςτισ κζςεισ των ανωτζρω κλάδων είναι όςα ορίηονται ςτισ 

διατάξεισ του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).  

4. Οι κζςεισ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου 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 παρόντοσ άρκρου και κατά τον αντίςτοιχο 

αρικμό. Από τον περιοριςμό του προθγοφμενου εδαφίου εξαιροφνται οι κζςεισ των 

υποπερίπτ. ββ’ , γγ’ και εε’ τθσ περίπτ. α’ και οι υποπεριπτϊςεισ ββ’ και γγ’ τθσ περίπτ. β’ 

τθσ παρ. 2. Οι κζςεισ του παρόντοσ άρκρου  κατανζμονται και ανακατανζμονται ςτισ 

οργανικζσ μονάδεσ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ και των Ρεριφερειακϊν  Υπθρεςιϊν του 

Φορζα, με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Φορζα.     

 

Άρκρο 18 

Σφςταςθ Kλάδου και κζςεων Ρροϊςταμζνων 

Κτθματολογικϊν Γραφείων – Ρροςόντα διοριςμοφ  

1. Στο Φορζα ςυνιςτϊνται ενενιντα δφο (92) οργανικζσ κζςεισ Ρροϊςταμζνων 

Κτθματολογικϊν Γραφείων και Υποκαταςτθμάτων τουσ, κατθγορίασ ΡΕ, 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, και εντάςςονται ςε ειδικό κλάδο Ρροϊςταμζνων Κτθματολογικϊν Γραφείων και 

Υποκαταςτθμάτων Κτθματολογικϊν Γραφείων που ςυςτινεται με τον παρόντα νόμο ςτο 

Φορζα.  



 

 

2. Με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτθν παράγραφο 4 του παρόντοσ άρκρου, οι κζςεισ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου καλφπτονται με διοριςμό, για κθτεία πζντε ετϊν, με δυνατότθτα 

ανανζωςθσ, φςτερα από προκιρυξθ και ειδικό διαγωνιςμό, με ανάλογθ εφαρμογι των 

διατάξεων των άρκρων 15, 16 και 17 του ν. 2190/1994 (Αϋ28), όπωσ ιςχφει.  Κατά τθ διάρκεια 

τθσ κθτείασ του προθγοφμενου εδαφίου αναςτζλλεται θ άςκθςθ του δικθγορικοφ ι 

ςυμβολαιογραφικοφ λειτουργιματοσ. 

3. Για τθν επιλογι και τοποκζτθςθ ςτισ κζςεισ ευκφνθσ τθσ παραγράφου 1 απαιτοφνται 

ςωρευτικά τα ακόλουκα προςόντα:  

α) Τίτλοσ ςπουδϊν Τμιματοσ 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) Άςκθςθ δικθγορικοφ ι ςυμβολαιογραφικοφ λειτουργιματοσ, ι προχπθρεςία ςτθ νομικι 

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

ςυνολικά. 

4. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, οι κζςεισ τθσ παραγράφου 1, καλφπτονται 

ωσ εξισ: 

α) από τουσ Ρροϊςταμζνουσ και, όπου αυτοί ελλείπουν, από τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ 

τουσ,  των καταργοφμενων εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, εφόςον δεν ζχουν υποβάλει 

αίτθςθ μετάταξθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν  παράγραφο 4 του άρκρου 20, και  

β) από τουσ ειδικοφσ άμιςκουσ Υποκθκοφφλακεσ εφόςον υποβάλουν ςτο Φορζα ςχετικι 

αίτθςθ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθν πρόςκλθςθ του επόμενου 

εδαφίου. Ο Φορζασ αποςτζλλει, εντόσ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ, προσ τουσ υπθρετοφντεσ άμιςκουσ Υποκθκοφφλακεσ, πρόςκλθςθ προσ υποβολι 

αίτθςθσ μεταφοράσ και ζνταξθσ ςτο Φορζα. Θ ζνταξθ των ειδικϊν άμιςκων Υποκθκοφυλάκων 

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. (ν. 3528/2007, όπωσ ιςχφει). Θ υπθρεςία των 

ανωτζρω ςτισ κζςεισ αμίςκων Υποκθκοφυλάκων κεωρείται ωσ πραγματικι δθμόςια 

υπθρεςία για κάκε νόμιμθ ςυνζπεια.  



 

 

Στισ κζςεισ τθσ παρ. 1 τοποκετείται, με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 

1, όποιο από τα πρόςωπα των περίπτ. α’ και β’ του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ 

παραγράφου υπθρετοφςε ςτο καταργοφμενο, ζμμιςκο ι άμιςκο, υποκθκοφυλακείο τθσ 

ζδρασ του Κτθματολογικοφ Γραφείου ι του Υποκαταςτιματοσ. 

Πςοι από τουσ 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 διορίηονται ωσ ςυμβολαιογράφοι, ςε κενι 

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

εφόςον είχαν καταλάβει κζςθ υποκθκοφφλακα κατόπιν επιτυχίασ τουσ ςε ςχετικό 

διαγωνιςμό.  

Πςοι από τα πρόςωπα των περίπτ. α’ και β’ τθσ παροφςασ παραγράφου υποβάλουν αίτθςθ 

μεταφοράσ και ζνταξθσ και δεν διοριςτοφν ςτισ κζςεισ τθσ παρ. 1, εντάςςονται ςε 

προςωποπαγι κζςθ Αναπλθρωτι Ρροϊςταμζνου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι 

Υποκαταςτιματοσ με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου. 

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

κακορίηονται τα ειδικότερα κακικοντα που αςκοφνται από τουσ αναπλθρωτζσ 

Ρροϊςταμζνουσ Κτθματολογικϊν Γραφείων ι Υποκαταςτθμάτων τθσ παροφςασ παραγράφου.  

5. 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. 

6. Αν καταργθκεί Υποκατάςτθμα Κτθματολογικοφ Γραφείου, ο Ρροϊςτάμενόσ του 

τοποκετείται ςε αντίςτοιχθ κενι κζςθ Ρροϊςταμζνου εντόσ  τθσ περιφερειακισ ενότθτασ ςτθν 

οποία υπθρετοφςε  και θ κζςθ που κατείχε καταργείται. Αν δεν υπάρχει κενι κζςθ εντόσ τθσ 

ίδιασ περιφερειακισ ενότθτασ, ο υπάλλθλοσ τθσ προθγοφμενου εδαφίου τοποκετείται ςε 

προςωποπαγι κζςθ θ οποία ςυςτινεται και κατανζμεται εντόσ τθσ ίδιασ περιφερειακισ 

ενότθτασ με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Φορζα ςε Κτθματολογικό Γραφείο ι 

Υποκατάςτθμα Κτθματολογικοφ Γραφείου. και αςκεί κακικοντα αναπλθρωτι Ρροϊςταμζνου 

ςτο Κτθματολογικό Γραφείο ι ςτο Υποκατάςτθμα που τοποκετείται. Ο ανωτζρω 

καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ Ρροϊςταμζνου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκαταςτιματοσ 



 

 

εντόσ τθσ ίδιασ περιφερειακισ ενότθτασ φ  που κα κενωκεί, κατόπιν αίτθςθσ του προσ τον 

Φορζα.  

7. Με απόφαςθ του Δ.Σ  του Φορζα μπορεί να ανατίκενται τα κακικοντα  Ρροϊςταμζνου του 

Υποκαταςτιματοσ Ικαρίασ του Κτθματολογικοφ Γραφείου Βορείου Αιγαίου ςε 

Συμβολαιογράφο που ζχει τθν ζδρα του ςτο νθςί, για χρονικό διάςτθμα από δφο (2) ζωσ 

τζςςερα (4) ζτθ. Αν ςτο νθςί ζχουν τθν ζδρα τουσ περιςςότεροι του ενόσ Συμβολαιογράφοι, 

πριν τθν 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 παροφςασ παραγράφου.  

Άρκρο 19 

Μεταβατικζσ διατάξεισ για το προςωπικό του Φορζα που υπθρετοφςε ςτθν  ΕΚΧΑ Α.Ε. 

1. Στισ κζςεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17 μεταφζρεται, με τθ δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ νόμου, το προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που υπθρετεί ςτθν 

ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τθ δθμοςίευςι του, εφόςον κατζχει τα τυπικά προςόντα πρόςλθψθσ του 

κλάδου, τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ και τθσ ειδικότθτασ των αντίςτοιχων κζςεων. Για τθ 

μεταφορά του προθγοφμενου εδαφίου δεν απαιτείται το πρόςκετο προςόν διοριςμοφ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 27 του π.δ. 50/2001. Για τθν ζνταξθ του προςωπικοφ του πρϊτου 

εδαφίου 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. 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 όπωσ ζχει αναγνωριςτεί από  τθν 

ΕΚΧΑ Α.Ε.  

2. Το προςωπικό ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που τυχόν δεν εντάςςεται ςτισ κζςεισ 

τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17, 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. Τα δφο τελευταία εδάφια τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

εφαρμόηονται και για το προςωπικό τθσ παροφςασ παραγράφου. 

3. α) Δικθγόροι με ζμμιςκθ εντολι τθσ ΕΚΧΑ ΑΕ μεταφζρονται ςτισ κζςεισ τθσ υποπερίπτ. ιι’ 

τθσ περίπτ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 17 κζςεισ, κατόπιν ςυνεκτίμθςθσ των ετϊν 

προχπθρεςίασ ςτθν ΕΚΧΑ ΑΕ και τα νομικά πρόςωπα τα οποία διαδζχκθκε, του αρικμοφ 

παραςτάςεων ωσ πλθρεξοφςιοι τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε και των νομικϊν προςϊπων τα οποία 

διαδζχκθκε και ςυνζντευξθσ από το Δ.Σ.   

Για τθν τελικι μοριοδότθςθ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μορίων κάκε κριτθρίου 

πολλαπλαςιάηεται με τον εξισ ςυντελεςτι: 

αα) 40% για τα ζτθ προχπθρεςίασ,  

ββ) 40% για τον αρικμό παραςτάςεων, 

γγ) 20% για τθ ςυνζντευξθ.  

Τα ωσ άνω κριτιρια αξιολογοφνται ωσ ακολοφκωσ: 

ααα) για κάκε ζτοσ προχπθρεςίασ 25 μόρια, με ανϊτατο όριο τα 500 μόρια, 

βββ) για 1-15 παραςτάςεισ 100 μόρια, για 16-30 παραςτάςεισ 200 μόρια, για 31-45 

παραςτάςεισ 300 μόρια, για 46-60 παραςτάςεισ 400 μόρια, για 61 παραςτάςεισ και άνω 

500 μόρια, 

γγγ) για τθ ςυνζντευξθ κατ’ ανϊτατο όριο 500 μόρια. Το ςφνολο των μορίων που μπορεί να 

λάβει ζνασ υποψιφιοσ από κάκε μζλοσ του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 μόρια. Θ 

τελικι μοριοδότθςθ τθσ ςυνζντευξθσ κάκε υποψθφίου προκφπτει από το μζςο όρο των 

βακμϊν των μελϊν του Δ.Σ. 

Για τθ μεταφορά εκδίδεται απόφαςθ του Δ.Σ. εντόσ προκεςμίασ ενόσ μινα από τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ.  

β) Δικθγόροι με ζμμιςκθ εντολι τθσ ΕΚΧΑ ΑΕ οι οποίοι δεν μεταφζρονται ςτισ κζςεισ τθσ 

υποπερίπτ. ιι’ τθσ περίπτ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 17 κζςεισ μεταφζρονται αυτοδίκαια 

ςτισ ςυνιςτϊμενεσ με τθν υποπερίπτωςθ γγϋ τθσ περίπτ. αϋ, τθσ παρ. 1 του ίδιου άρκρου 



 

 

κζςεισ, εκτόσ εάν εντόσ προκεςμίασ δζκα θμερϊν από το πζρασ τθσ προκεςμίασ του 

τελευταίου εδαφίου τθσ περίπτ. α’ τθσ παροφςασ παραγράφου δθλϊςουν, με αίτθςθ τουσ 

προσ το Φορζα, ότι δεν επικυμοφν τθ μεταφορά, οπότε καταβάλλεται θ αποηθμίωςθ που 

προβλζπεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 46  του ν. 4194/2013 (Α’208). Σε περίπτωςθ μθ 

υποβολισ τθσ αίτθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, ωσ θμερομθνία ανάλθψθσ κακθκόντων 

κεωρείται θ θμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ.  

4. Ρροςωπικό τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. με ςχζςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου εντάςςεται ςε 

ςυνιςτϊμενεσ ςτο Φορζα προςωποπαγείσ κζςεισ με τθν ίδια ςχζςθ και για τον ίδιο χρόνο. 

Για τθν ζνταξθ εκδίδεται απόφαςθ του Δ.Σ. 

5. Απαςχολοφμενοι με ςυμβάςεισ ζργου, ςυνεχίηουν τθν απαςχόλθςι τουσ ςτο Φορζα, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςι τουσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ζργου για 

το οποίο ζχει ςυναφκεί θ ςφμβαςθ. 

6. Ρροςωπικό αποςπαςμζνο ςτθν ΕΚΧΑ Α.Ε. κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, 

μεταφζρεται ςτο Φορζα για το υπόλοιπο τθσ διάρκειασ τθσ απόςπαςισ του.   

 

Άρκρο 20 

Μεταβατικζσ διατάξεισ για το προςωπικό των καταργοφμενων Υποκθκοφυλακείων και 

Κτθματολογικϊν Γραφείων 

1. Στο Φορζα ςυνιςτάται προςωρινόσ Κλάδοσ μονίμων υπαλλιλων πρϊθν 

Υποκθκοφυλακείων, κατθγοριϊν ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, με εκατόν ογδόντα εννζα (189) 

οργανικζσ κζςεισ  ωσ εξισ: 

α) Κατθγορία Ρανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (ΡΕ): ενενιντα τζςςερεισ (94) κζςεισ. 

β) Κατθγορία Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (ΤΕ):δζκα (10) κζςεισ. 

γ) Κατθγορία  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΔΕ): ογδόντα ζνα (81) κζςεισ. 

δ) Κατθγορία  Υποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (ΥΕ): τζςςερισ (4) κζςεισ. 



 

 

Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα το προςωπικό που εντάςςεται ςτον προςωρινό Κλάδο τθσ 

παροφςασ παραγράφου κατατάςςεται οριςτικά ςε κλάδουσ και ειδικότθτεσ, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του π.δ. 50/2001 και καταλαμβάνει προςωποπαγείσ κζςεισ με ςχζςθ εργαςίασ 

δθμοςίου δικαίου του αντίςτοιχου κλάδου και ειδικότθτασ. Ο προςωρινόσ κλάδοσ και οι 

κζςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου καταργοφνται με τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο 

αποχϊρθςθ όςων υπθρετοφν ςτον Κλάδο. 

2. Οι κζςεισ τθσ παραγράφου 1 κατανζμονται με τθν απόφαςθ που προβλζπεται ςτθν 

παράγραφο 7 του άρκρου 1,ανά κατθγορία, ειδικότθτα και αρικμό ςτα  Κτθματολογικά 

Γραφεία Ακθνϊν, Ρειραιϊσ και Νιςων, Θεςςαλονίκθσ, Θπείρου, Κριτθσ, Δυτικισ Ελλάδασ 

και Δωδεκανιςου και ςτα Υποκαταςτιματα Χαλανδρίου, Σαλαμίνοσ, Κατερίνθσ, Άρτασ, 

Χανίων, Ναυπλίου, Χίου, Σάμου, Κϊ, Λζρου των οικείων Κτθματολογικϊν Γραφείων.   

3. Στισ κζςεισ τθσ παραγράφου 1, όπωσ κατανζμονται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 

του παρόντοσ,  μεταφζρεται και εντάςςεται  αυτοδικαίωσ με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ 

τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 1 ι με τθν πάροδο είκοςι τεςςάρων μθνϊν από τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 1, το 

προςωπικό που υπθρετεί, με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου δικαίου, ςε κζςεισ υπαλλιλων 

εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, οι οποίεσ καταργοφνται ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5 και 

7 του άρκρου 1, εφόςον δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ μετάταξθσ κατά τα οριηόμενα ςτθν 

επόμενθ παράγραφο. 

4. Το προςωπικό τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου και το προςωπικό που προβλζπεται ςτθν 

περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 18 μπορεί,  με αίτθςθ που υποβάλλεται ςτθ 

Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων  

Δικαιωμάτων και ςτο Δ.Σ του Φορζα μζςα ςε προκεςμία ενόσ (1) μθνόσ από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, να μετατάςςεται ςε κλάδο δικαςτικϊν υπαλλιλων ι 

υπαλλιλων τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ι υπθρεςίασ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ι ΝΡΔΔ που εποπτεφονται από το Υπουργείο 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 83 

και 84 του Κϊδικα Δικαςτικϊν Υπαλλιλων (ν. 2812/2000), εφόςον 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 ζωσ  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. 

Στο ίδιο χρονικό διάςτθμα αναςτζλλεται θ κατάργθςθ τθσ κζςθσ που προβλζπεται ςτθν 

παράγραφο 5 του άρκρου 1 και  ο υπάλλθλοσ κεωρείται αποςπαςμζνοσ ςτο Φορζα  και 

αςκεί τα κακικοντα που του ανακζτει ο Ρροϊςτάμενοσ του Κτθματολογικοφ Γραφείου ι του 

Υποκαταςτιματοσ.   

 5. Στο Φορζα ςυνιςτάται προςωρινόσ Κλάδοσ υπαλλιλων Κτθματολογικϊν Γραφείων και 

Υποκαταςτθμάτων Κτθματολογικϊν Γραφείων, ο οποίοσ περιλαμβάνει  επτακόςιεσ τριάντα 

οκτϊ (738) προςωποπαγείσ κζςεισ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου, 

ωσ εξισ: α). Κατθγορίασ ΡΕ: κζςεισ εκατόν εβδομιντα τζςςερισ (174), β). Κατθγορίασ ΤΕ: 

κζςεισ  ογδόντα (80) γ). Κατθγορίασ ΔΕ: κζςεισ τετρακόςιεσ  εβδομιντα οκτϊ (478) και δ). 

Κατθγορίασ ΥΕ: κζςεισ ζξι (6). Οι κζςεισ κατανζμονται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα ςτα 

Κτθματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταςτιματά τουσ.  

6. Στισ κζςεισ του προςωρινοφ Κλάδου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εντάςςεται 

αυτοδίκαια με τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 1 ι με τθν 

πάροδο είκοςι τεςςάρων μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου α) το προςωπικό 

με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου των Υποκθκοφυλακείων που 

μετατράπθκαν ςε ζμμιςκα ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 32 του ν. 

4456/2017 (Α’ 24) και β) το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου των καταργοφμενων ειδικϊν άμιςκων Υποκθκοφυλακείων, εφόςον θ πρόςλθψι 

του τελευταίου 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).  Το προςωπικό που κα καταλάβει τισ κζςεισ τθσ παρ. 5 

εξαιρείται από τουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ.1 του άρκρου 11 του ν.3833/2010.  

7. Για τθν ζνταξθ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, 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 Υποκθκοφυλακείο. Ο 

ανωτζρω προςωρινόσ Κλάδοσ και οι αντίςτοιχεσ προςωποπαγείσ κζςεισ καταργοφνται με 

τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο αποχϊρθςθ όςων τισ κατζχουν. 

 

Άρκρο 21 

Ζνταξθ του προςωπικοφ ςε μιςκολογικά κλιμάκια 

1. 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  του παρόντοσ 

νόμου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 7 ζωσ και 34 του ν. 4354/2015 (Αϋ176).   Για 

τθν κατάταξθ του προςωπικοφ του άρκρου 19 λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ υπθρεςίασ του 

προςωπικοφ όπωσ ζχει αναγνωριςτεί από  τθν ΕΚΧΑ Α.Ε. Για το προςωπικό τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 19, το οποίο μεταφζρεται ςτισ κζςεισ τθσ υποπερίπτ. γγ’ τθσ περίπτ. α’ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 17, ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ κεωρείται ο χρόνοσ από τθν πρόςλθψθ με ζμμιςκθ 

εντολι ςτθν ΕΚΧΑ Α.Ε.  Ειδικά για το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου των καταργοφμενων ειδικϊν αμίςκων Υποκθκοφυλακείων δεν 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 27 του ν. 4354/2015.  

2. Οι αποδοχζσ των δικθγόρων που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςτο Φορζα με ςχζςθ 

ζμμιςκθσ εντολισ  κακορίηονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 10 του άρκρου 9 του 

ν. 4354/2015 (Α’ 176).  

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ 

Άρκρο 22 

Οικονομικό Ζτοσ- Πργανο διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των πόρων- Ρροχπολογιςμόσ- Ζςοδα 



 

 

1. Οικονομικό ζτοσ είναι θ χρονικι περίοδοσ θ οποία περιλαμβάνει τισ διοικθτικζσ πράξεισ 

και τα γεγονότα, τα οποία ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των πιςτϊςεων και τθν εκτζλεςθ 

των δαπανϊν του Φορζα. 

2. Το οικονομικό ζτοσ αρχίηει τθν 1θ Ιανουαρίου και λιγει τθν 31θ Δεκεμβρίου του ίδιου 

θμερολογιακοφ ζτουσ. 

3. Θ διοίκθςθ και διαχείριςθ των πόρων του Φορζα αςκείται από το Δ.Σ. 

4. Με απόφαςθ του Δ.Σ. είναι δυνατι θ παροχι εξουςιοδότθςθσ ςε άλλα όργανα του 

Φορζα να υπογράφουν «με εντολι Ρροζδρου» ζγγραφα ι άλλεσ πράξεισ διαχείριςθσ. 

5. Οι αναγκαίεσ για τθ λειτουργία του Φορζα και τθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ του, 

πιςτϊςεισ, εγγράφονται ςτον ετιςιο προχπολογιςμό του. 

6. Οι ειςπράξεισ των εςόδων ενεργοφνται από τισ Τράπεηεσ με τισ οποίεσ ςυνεργάηεται ο 

Φορζασ. Οι ειςπράξεισ των εςόδων και οι πλθρωμζσ των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν, 

διενεργοφνται από τισ Τράπεηεσ ςτισ οποίεσ τθροφνται ειδικοί λογαριαςμοί του Φορζα.  

 

                                          

Άρκρο 23 

Δαπάνεσ - Διαδικαςία ζγκριςθσ 

1. Οι δαπάνεσ του Φορζα αφοροφν ιδίωσ: 

α) Τθν 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 ςτο Φορζα. 

β) Τθν πλθρωμι των ςυμβάςεων κτθματογράφθςθσ και των λοιπϊν πάςθσ φφςεωσ 

ςυμβάςεων του Φορζα.  

γ) Τθν 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. 



 

 

δ) Τθν κάλυψθ των κάκε είδουσ λειτουργικϊν εξόδων (προμικεια γραφικισ φλθσ, 

φωτιςμόσ, κζρμανςθ, τθλεφωνικά, ταχυδρομικά και τθλεγραφικά ζξοδα, λοιπζσ 

προμικειεσ αναλϊςιμων υλικϊν κλπ.). 

ε) Τθν αγορά κτιρίων ι γθπζδων για τθν ανζγερςθ κτιρίων ι επζκταςθ υφιςτάμενων 

εγκαταςτάςεων και εξυπθρζτθςθ ςυναφϊν δανείων. 

ςτ) Τθν εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ του προςωπικοφ. 

η) Τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ κτιρίων, εγκαταςτάςεων, επίπλων, μθχανθμάτων, οργάνων 

και ςκευϊν. 

θ) Τθν εκπόνθςθ μελετϊν, πραγματοποίθςθ ερευνϊν και τθ λιψθ  κάκε είδουσ υπθρεςιϊν 

από τρίτουσ, αναγκαίων για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ του. 

κ) Τθν προμικεια θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ, κακϊσ και τθν προςαρμογι, 

αναβάκμιςθ, βελτίωςθ και επζκταςθ αυτϊν. 

ι) Τθν προμικεια επίπλων, ςκευϊν και λοιπϊν ειδϊν εξοπλιςμοφ. 

ια) Τθν ζκδοςθ εντφπων. 

ιβ) Τθ δθμοςίευςθ ανακοινϊςεων ςε ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο. 

ιγ) Τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ που ςυνάπτονται με τθν εξυπθρζτθςθ του ςκοποφ του.  

ιδ) Συνδζςεισ και ςυνδρομζσ ςε εταιρείεσ παρακολοφκθςθσ αγορϊν και τράπεηεσ 

πλθροφοριϊν, κακϊσ και ειςφορζσ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχει. 

ιε) Κάκε άλλθ δαπάνθ που προβλζπεται από διάταξθ νόμου ι εξυπθρετεί και προάγει τουσ 

ςκοποφσ του Φορζα. 

2. Για τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε δαπάνθσ, απαιτείται ζγκριςθ του Ρροζδρου του Δ.Σ. ι 

των εξουςιοδοτθμζνων από αυτόν οργάνων κακϊσ και θ φπαρξθ ςχετικοφ κονδυλίου ςτον 

εγκεκριμζνο προχπολογιςμό.   

3. Ο Ρρόεδροσ δφναται, με απόφαςι του, να μεταβιβάηει τθν αρμοδιότθτα ζγκριςθσ 

δαπανϊν ςτον Γενικό Διευκυντι του Φορζα. 



 

 

4. Θ ζγκριςθ παρζχεται με ιδιαίτερο ζγγραφο που ςυντάςςεται ςε δφο αντίτυπα από τθ 

Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν και υπογράφεται από τον Ρρόεδρο ι από το όργανο 

που ζχει τθν αρμοδιότθτα αυτι. 

5. Μετά από τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ, το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτισ νόμιμεσ ενζργειεσ 

για τθν εκτζλεςθ τθσ. 

6. Οι εγκρίςεισ δαπανϊν, που βαρφνουν εξ ολοκλιρου ι τμθματικά τα επόμενα οικονομικά 

ζτθ, παρακολουκοφνται μζχρι τθν ολοςχερι εξόφλθςθ τουσ. 

7. Οι καταρτιηόμενεσ ςυμβάςεισ για λογαριαςμό του Φορζα περιλαμβάνουν απαραίτθτα 

τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ του αρμόδιου οργάνου που εγκρίνει τθ 

δαπάνθ. 

8. Ρροκειμζνου περί διοριςμϊν, εντάξεων και μετατάξεων του προςωπικοφ, βεβαιϊνεται 

από τον Ρροϊςτάμενο του αρμόδιου Τμιματοσ θ φπαρξθ τθσ αναγκαίασ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ δαπάνθσ πίςτωςθσ, για μεν τουσ διοριςμοφσ ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτθν πράξθ διοριςμοφ, εφόςον ο διοριςμόσ ενεργείται κατά νόμο χωρίσ διαγωνιςμό, για δε 

τισ εντάξεισ και μετατάξεισ επί των οικείων πράξεων. 

 

 

 

Άρκρο 24 

Διαδικαςία εκκακάριςθσ εξόδων 

1. Θ εκκακάριςθ των εξόδων, δθλαδι ο προςδιοριςμόσ των δικαιωμάτων των πιςτωτϊν του 

Φορζα, ενεργείται από το αρμόδιο Τμιμα, με πράξθ που εμφανίηει ολογράφωσ και 

αρικμθτικϊσ το εκκακαριηόμενο χρθματικό ποςό. 

2. Θ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο πράξθ μονογράφεται από τα υπθρεςιακά όργανα 

που ςυμπράττουν ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν, υπογράφεται δε από το αρμοδίωσ 

εξουςιοδοτθμζνο από το Δ.Σ. υπθρεςιακό όργανο.  

3. Επί ενιαίασ εκκακάριςθσ περιςςότερων απαιτιςεων ενόσ ι περιςςότερων δικαιοφχων 

επιςυνάπτεται ςτα δικαιολογθτικά και ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ των επιμζρουσ ποςϊν. 

Στθν κατάςταςθ αυτι ςυντάςςεται θ προβλεπόμενθ πράξθ εκκακάριςθσ τθσ δαπάνθσ. 



 

 

4. Στα δικαιολογθτικά των δαπανϊν δεν επιτρζπονται ξζςματα ι αλλοιϊςεισ. Σε περίπτωςθ 

διόρκωςθσ ςτθν πράξθ εκκακάριςθσ τθσ δαπάνθσ, εκδίδεται καινοφριο παραςτατικό.    

5. Πταν, κατά τθν άςκθςθ ελζγχου, διαπιςτϊνονται ελλείψεισ ι ατζλειεσ των 

δικαιολογθτικϊν, αυτά επιςτρζφονται προσ ςυμπλιρωςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

Άρκρο 25 

Εντάλματα και Τίτλοι Ρλθρωμισ 

1. Οι εκκακαριηόμενεσ από τθν αρμόδια υπθρεςία δαπάνεσ πλθρϊνονται βάςει εντολϊν 

πλθρωμισ ι τίτλου πλθρωμισ  (Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. ), ςε βάροσ τθσ οικείασ πίςτωςθσ του 

προχπολογιςμοφ και πάντοτε εντόσ των προβλζψεων αυτοφ και των εκάςτοτε υπολοίπων 

του λογαριαςμοφ ταμειακισ διαχείριςθσ του Φορζα. 

2. Στα εν λόγω Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. αναγράφονται: α) ο τίτλοσ του Φορζα, β) το οικονομικό ζτοσ, γ) το 

παραςτατικό βάςει του οποίου καταλογίηεται θ δαπάνθ, δ) ο αφξων αρικμόσ του 

εντάλματοσ και ο ςχετικόσ αρικμόσ πρωτοκόλλου του ςυνοδεφοντοσ τα δικαιολογθτικά 

εγγράφου, ε) το πλθρωτζο ποςό ολογράφωσ και αρικμθτικϊσ, ςτ) το ονοματεπϊνυμο του 

δικαιοφχου και κάκε άλλο ςτοιχείο προςδιοριςτικό τθσ ταυτότθτάσ του, προκειμζνου δε 

περί νομικοφ προςϊπου, ο ακριβισ τίτλοσ και θ ζδρα του, η) θ Τράπεηα που κα ενεργιςει 

τθν πλθρωμι, θ) ο τόποσ και ο χρόνοσ ζκδοςθσ και κ) οι υπογραφζσ των αρμόδιων 

προςϊπων, κατά τθν παρ. 2 του προθγουμζνου άρκρου. 

3. Στα ανωτζρω Ε.Ρ. ι Τ.Ρ.  παρατίκεται ανάλυςθ, ςτθν οποία αναγράφεται το πλθρωτζο 

ςτο δικαιοφχο ποςό και οι τυχόν υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεισ. 

4. Στα χρθματικά εντάλματα προπλθρωμισ, εκτόσ από τα ανωτζρω ςτοιχεία, αναγράφεται 

και θ προκεςμία απόδοςθσ λογαριαςμοφ. 

5. Στα τιμολόγια ι αποδείξεισ των πιςτωτϊν του Φορζα επί των οποίων ςτθρίηεται θ 

ζκδοςθ του Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. , ςθμειϊνεται με ειδικι ςφραγίδα ότι εξοφλικθ. 

6. Τα Ε.Ρ. ι Τ.Ρ.  ςυντάςςονται ςε δφο αντίτυπα. Από αυτά το πρϊτο φζρει τθν ζνδειξθ 

«ΡΩΤΟΤΥΡΟ», το δεφτερο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ». Στο ςτζλεχοσ του Ε.Ρ. ι Τ.Ρ.  υπό τθν ζνδειξθ 

«ςυνθμμζνο» ςθμειϊνονται περιλθπτικά τα δικαιολογθτικά που ςτθρίηουν τθν ζκδοςθ του. 



 

 

7. Τα Ε.Ρ. ι Τ.Ρ.  δεν επιτρζπεται να φζρουν ξζςματα, προςκικεσ, αλλοιϊςεισ, διαγραφζσ ι 

παρεγγραφζσ. 

8. Επιτρζπεται θ ζκδοςθ Ε.Ρ. ι Τ.Ρ.  βάςει δικαιολογθτικϊν ςυνθμμζνων ςε άλλο Ε.Ρ. ι Τ.Ρ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, επί του αντιγράφου και του ςτελζχουσ αυτοφ γίνεται ςθμείωςθ 

παραπομπισ ςτο Χ.Ε. ςτο οποίο ζχουν επιςυναφκεί τα δικαιολογθτικά. 

9. Τα εντάλματα πλθρωμισ ι οι τίτλοι πλθρωμισ αρχειοκετοφνται θμερολογιακά και κατά 

αρικμό.  

Άρκρο 26 

Τρόποσ πλθρωμισ των δαπανϊν- Ρροπλθρωμζσ 

1. Πλεσ οι δαπάνεσ του Φορζα πλθρϊνονται με επιταγζσ και ςε βάροσ των τθροφμενων 

λογαριαςμϊν  ςε Τράπεηεσ ι άλλο πιςτωτικό ίδρυμα. Επιτρζπεται, επίςθσ, θ πλθρωμι των 

οφειλϊν και με εντολι μεταφοράσ με τθ μεςολάβθςθ τθσ Τράπεηασ που αςκεί τθ 

διαχείριςθ ςε πίςτωςθ λογαριαςμοφ των δικαιοφχων που τθροφνται ςε πιςτωτικό ίδρυμα ι 

Τράπεηα. 

2. Οι πλθρωμζσ για δαπάνεσ αποδοχϊν του προςωπικοφ του Φορζα  διενεργοφνται μζςω 

ΕΑΡ.  

3. Οι επιταγζσ και οι εντολζσ μεταφοράσ υπογράφονται από τα εξουςιοδοτθμζνα από το 

Δ.Σ. αρμόδια όργανα και μζχρι το φψοσ του ποςοφ που το ίδιο ζχει ορίςει.  

4. Επιτρζπεται θ προπλθρωμι 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.  

 

    

Άρκρο 27 

Ταμειακι διαχείριςθ  

1. Θ Ταμειακι Διαχείριςθ  του Φορζα διενεργείται από τισ Τράπεηεσ ςτισ οποίεσ  ζχουν 

ανοιχκεί λογαριαςμοί του Φορζα.  



 

 

2. Θ κάκε Τράπεηα, κατά τθν εξόφλθςθ τθσ επιταγισ, τθρεί τθν τραπεηικι διαδικαςία. Τα 

ςχετικά δικαιολογθτικά τθσ διαδικαςίασ αυτισ και οι εξοφλθτικζσ αποδείξεισ των 

δικαιοφχων, παραμζνουν ςτθν Τράπεηα.  

3. Δικαιολογθτικό τθσ πλθρωμισ αποτελεί το Ε.Ρ. ι Τ.Ρ.  και θ εμφάνιςθ τθσ ςυναλλαγισ 

ςτισ κινιςεισ που αποςτζλλει θ κάκε Τράπεηα  για τθ χρζωςθ του λογαριαςμοφ του Φορζα 

και τθν εκτζλεςθ κάκε εντολισ πλθρωμισ των δικαιοφχων. 

4. Αν οι πλθρωμζσ ενεργοφνται με εντολζσ μεταφοράσ, δεν απαιτείται θ προςκόμιςθ 

δικαιολογθτικϊν νομιμοποίθςθσ, οφτε εξοφλθτικι απόδειξθ του δικαιοφχου. Θ απόδειξθ 

εκτζλεςθσ τθσ εντολισ μεταφοράσ ι χρζωςθσ του λογαριαςμοφ του Φορζα, με πίςτωςθ του 

δικαιοφχου, αποτελεί ςτθν περίπτωςθ αυτι δικαιολογθτικό τθσ πλθρωμισ που 

διενεργικθκε.  

5. Θ οικονομικι και λογιςτικι διαχείριςθ για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ του Φορζα 

πραγματοποιείται κατά τα οριηόμενα ςτο ν. 4308/2014 (Αϋ251). Ο Φορζασ εξαιρείται από 

τθν εφαρμογι των διατάξεων του ν.δ. 496/1974 (Αϋ 204), των άρκρων 65, 66, 67, 68, 69Α, 

69Β, 69Γ,69Δ και 69Ε και του Κεφαλαίου Δϋ του ν. 4270/2014 κακϊσ και των διατάξεων του 

πδ. 80/2016 (Αϋ145). Ομοίωσ για το Φορζα δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 64 του νόμου 4172/2013 (Αϋ 167). 

6. Ο Φορζασ απαλλάςςεται από κάκε δθμόςιο, κοινοτικό, λιμενικό ι δικαςτικό τζλοσ ι 

άλλο φόρο, άμεςο ι ζμμεςο, ειςφορά υπζρ τρίτου, δικαίωμα και κράτθςθ και 

ςυμπαρομαρτοφντεσ φόρουσ και τζλθ. 

Άρκρο 28 

Εξόφλθςθ Χρθματικϊν Ενταλμάτων 

1. Θ εξόφλθςθ των Ε.Ρ θ Τ.Ρ ενεργείται είτε με υπογραφι του δικαιοφχου ι του νόμιμου 

αντιπροςϊπου του επί του Ε.Ρ. ι Τ.Ρ, είτε με ιδιαίτερθ εξοφλθτικι απόδειξθ. Σε κάκε 

περίπτωςθ, δίπλα ςτθν υπογραφι του δικαιοφχου ςθμειϊνονται ο αρικμόσ τθσ επιταγισ, τα 

ςτοιχεία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του κατά νόμο πιςτοποιθτικοφ ι εγγράφου που 

αποδεικνφει τθν ταυτότθτα του εξοφλοφντοσ, κακϊσ και θ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ του. Σε 

περίπτωςθ διενζργειασ πλθρωμισ οφειλϊν του Οργανιςμοφ με εντολι μεταφοράσ, το 

αρμόδιο για τθν εξόφλθςθ όργανο αναγράφει επί του εξοφλοφμενου τίτλου, ότι αυτόσ 

εξοφλικθκε με εντολι μεταφοράσ και ςθμειϊνει ςυγχρόνωσ τον αφξοντα αρικμό και τθν 



 

 

θμερομθνία τθσ, κακϊσ και τον αρικμό τθσ ςχετικισ απόδειξθσ τθσ Τράπεηασ για τθν 

εκτζλεςθ τθσ εντολισ μεταφοράσ και κζτει τθν υπογραφι του. 

2. Ο φορζασ μπορεί να διατθρεί και να διαχειρίηεται λογαριαςμοφσ ςε ιδιωτικά πιςτωτικά 

ιδρφματα, τα οποία υποςτθρίηουν αφενόσ τθν ζκδοςθ μθχανογραφθμζνων επιταγϊν για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ πλιρουσ μθχανογραφικισ διαχείριςθσ των οικονομικϊν του φορζα, και 

αφετζρου τθ δυνατότθτα χριςθσ ςφγχρονων χρθματο-οικονομικϊν προϊόντων για τθν 

είςπραξθ των τελϊν από τουσ δικαιοφχουσ. 

3. Οι Τράπεηεσ μζςω των οποίων αςκείται θ ταμειακι διαχείριςθ του Φορζα αναγράφουν 

τόςο επί του τθροφμενου ςε αυτζσ λογαριαςμϊν του Φορζα, όςο και επί των 

αποςτελλόμενων ςε αυτζσ αντιγράφων των λογαριαςμϊν και των αναγγελιϊν χρζωςθσ 

τοφτων, τουσ αρικμοφσ των εξοφλουμζνων επιταγϊν και εντολϊν μεταφοράσ.  

4. Θ εξόφλθςθ των δικαιοφχων πρζπει να ςτθρίηεται ςε πρωτότυπα παραςτατικά , για τον 

ζλεγχο τθσ γνθςιότθτασ των οποίων ευκφνεται προςωπικά ζναντι του Φορζα το 

εντεταλμζνο για το ςκοπό αυτό όργανο. 

 

Άρκρο 29 

Απόδοςθ των υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων 

1. Οι επί των δικαιολογθτικϊν αναγραφόμενεσ κρατιςεισ πλθρϊνονται με επιταγζσ ι 

εντολζσ μεταφοράσ ι μζςω ενιαίασ Αρχισ. 

2. Σφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ο Φορζασ υποχρεοφται να προβαίνει ςτθν απόδοςθ 

των υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων κρατιςεων επί των δικαιολογθτικϊν  που εξοφλοφνται  

είτε με επιταγι εκδιδόμενθ είτε με εντολι μεταφοράσ. 

 

  

Άρκρο 30 

Βιβλία οικονομικισ διαχείριςθσ 

1. Το Τμιμα Λογιςτθρίου και Ταμειακισ Διαχείριςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν 

Υπθρεςιϊν τθρεί τα προβλεπόμενα από ςχετικζσ διατάξεισ που καταλαμβάνουν το Φορζα 

Βιβλία και Στοιχεία, μζςω μθχανογραφικοφ ςυςτιματοσ.  



 

 

2. Επιτρζπεται θ χριςθ μθχανογραφικϊν μζςων και ςυςτθμάτων πλθροφορικισ βάςει 

ειδικϊν κατά περίπτωςθ προγραμμάτων, για τθν κατάρτιςθ και εκτζλεςθ του Ιςολογιςμοφ 

και του Ρροχπολογιςμοφ. 

Άρκρο 31 

Ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ 

 

1. Ο Φορζασ ςυντάςςει και τισ ακόλουκεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ 

υποβάλλονται ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και τον Υπουργό Οικονομικϊν:  

α) Τον Ιςολογιςμό ι Κατάςταςθ Χρθματοοικονομικισ Θζςθσ (Ρίνακασ),  

β) Τθν Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων (Ρίνακασ),  

γ) Τθν Κατάςταςθ Μεταβολϊν Κακαρισ Θζςθσ (Ρίνακασ),  

δ) Τθν Κατάςταςθ Χρθματοροϊν (Ρίνακασ),  

ε) Το Ρροςάρτθμα  (Σθμειϊςεισ). 

2. Οι καταςτάςεισ αυτζσ καταρτίηονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον ν. 4308/2014 και 

υποβάλλονται ςτα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

  

Άρκρο 32 

Αποδόςεισ ςτον Κρατικό Ρροχπολογιςμό 

1. Στθν περίπτωςθ που 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 (γ) 

των αποδοτζων ςτο ΤΑΧΔΙΚ ποςϊν τθσ παρ. 3 του άρκρου 8 του παρόντοσ και (δ) των 

ειςπραχκζντων παγίων και αναλογικϊν τελϊν κτθματογράφθςθσ, προκφπτει κετικό 

οικονομικό αποτζλεςμα (κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ - ζςοδα μείον ζξοδα), ποςοςτό του 

αποτελζςματοσ αυτοφ αποδίδεται ςτον Κρατικό Ρροχπολογιςμό, ωσ δθμόςιο ζςοδο. 



 

 

2. Το ποςοςτό τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου 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. Θ απόδοςθ του 

ποςοςτοφ γίνεται εντόσ του επομζνου μθνόσ από τθν ζγκριςθ του ιςολογιςμοφ από το 

Φορζα και τθν υπογραφι των οικονομικϊν καταςτάςεων από τουσ ορκωτοφσ λογιςτζσ. Με 

τθν απόφαςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου αυτισ κακορίηεται κάκε κζμα ςχετικό 

με τθν ανωτζρω απόδοςθ. 

3. Από 1.1.2019, και κατά το μεκεπόμενο οικονομικό ζτοσ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ, το 

τυχόν αδιάκετο ποςό του αποκεματικοφ, το οποίο ζχει παραμείνει ςτο Φορζα, αποδίδεται 

ςτον Κρατικό Ρροχπολογιςμό, με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από γνϊμθ του Δ.Σ. του Φορζα .                           

 

 

Άρκρο 33 

Ζλεγχοσ οικονομικισ διαχείριςθσ 

1. Ο τακτικόσ ζλεγχοσ τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ των πόρων του Φορζα και ο ζλεγχοσ των 

ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων γίνεται από δφο (2) ορκωτοφσ ελεγκτζσ - 

λογιςτζσ που ορίηονται με απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα. Οι δαπάνεσ του ελζγχου βαρφνουν 

το Φορζα. 

2. Το διαχειριςτικό ζτοσ ςυμπίπτει με το οικονομικό ζτοσ. 

3. Οι ορκωτοί ελεγκτζσ-λογιςτζσ που αςκοφν τον τακτικό διαχειριςτικό ζλεγχο, υποβάλλουν 

μζχρι τθν 30θ Απριλίου κάκε ζτουσ, ζκκεςθ για τθ διαχείριςθ και τον απολογιςμό του 

διαχειριςτικοφ ζτουσ που ζλθξε. Οι εκκζςεισ υποβάλλονται ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ,  ςτον Υπουργό Οικονομικϊν και ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο. Οι Υπουργοί 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Οικονομικϊν και το Ελεγκτικό Συνζδριο μποροφν να 

ηθτιςουν οποτεδιποτε τθ διενζργεια εκτάκτων ελζγχων τθσ οικονομικισ διαχείριςθσ του 

Φορζα. 

 

Άρκρο 34 

Ρρομικειεσ - Ανακζςεισ εκτζλεςθσ  ζργων και παροχισ υπθρεςιϊν -  

Μιςκϊςεισ - Εκμιςκϊςεισ -Αγορζσ - Εκποιιςεισ Ακινιτων 



 

 

1. 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 το Φορζα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 

715/1979 ( Αϋ 212), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. Για τισ μιςκϊςεισ ακινιτων από το 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.  

2. Θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν και θ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ 

γίνεται από επιτροπζσ, θ ςφνκεςθ και θ κθτεία των μελϊν των οποίων κακορίηονται με 

απόφαςθ του Δ.Σ. ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτό οργάνου. 

3. Θ παραλαβι και θ πιςτοποίθςθ καλισ εκτζλεςθσ βεβαιϊνεται από τριμελι επιτροπι 

παραλαβισ, θ ςφνκεςθ και θ κθτεία των μελϊν τθσ οποίασ κακορίηονται με απόφαςθ του 

Δ.Σ. ι του εξουςιοδοτθμζνου από αυτό οργάνου. 

4. Οι παραπάνω επιτροπζσ, ςυγκροτοφνται από υπαλλιλουσ που υπθρετοφν με 

οποιαςδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτο Φορζα και λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε 

φορά διατάξεισ που αφοροφν τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων και επικουρικά του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (ν. 2690/1999).  

5. Στισ επιτροπζσ του παρόντοσ άρκρου είναι δυνατι θ ςυμμετοχι ειδικϊν 

εμπειρογνωμόνων, εφόςον απαιτοφνται εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ. 

Άρκρο 35 

   Ζλεγχοσ Εςόδων 

 

1. Θ καταβολι των  πάγιων και αναλογικϊν  ανταποδοτικϊν  τελϊν και προςτίμων ςχετικϊν 

με τουσ ςκοποφσ και τθν λειτουργία του Φορζα, 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.  

 



 

 

2. Ο ζλεγχοσ των ειςπράξεων διενεργείται  κακθμερινά μζςω  θλεκτρονικϊν αρχείων που 

παραλαμβάνει ο Φορζασ από τθν «ΔΙΑΣ ΑΕ» 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.   

3. Ρεριοδικόσ ζλεγχοσ διενεργείται με τθ χριςθ τθσ «εφαρμογισ ταμείου / ΣΡΕΚ» και του 

«ΣΤΕΚ», αλλά και με επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτισ οργανικζσ περιφερειακζσ μονάδεσ.  

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ 

ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΡΑΞΕΩΝ ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΤΑΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΞΘ ΙΣΧΥΟΣ 

Άρκρο 36 

Ρροςφυγζσ κατά πράξεων Ρροϊςταμζνων Κτθματολογικϊν Γραφείων και 

Υποκαταςτθμάτων  

  

 1. Σε κάκε Κτθματολογικό Γραφείο ςυςτινεται τριμελισ Επιτροπι Επίλυςθσ 

Αμφιςβθτιςεων. Θ Επιτροπι ςυγκροτείται ςτθν αρχι κάκε δεφτερου ζτουσ, με απόφαςθ 

του Δ.Σ. του Φορζα, για κθτεία δφο (2) 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 ςτο 

Φορζα,  με τον αναπλθρωτι του. Γραμματζασ τθσ Επιτροπισ ορίηεται υπάλλθλοσ του 

Κτθματολογικοφ Γραφείου Κατθγορίασ ΡΕ. Δεν αποτελεί κϊλυμα για τον Ρροϊςτάμενο του 

Κτθματολογικοφ Γραφείου θ ςυμμετοχι του ςε ςυνεδρίαςθ κατά τθν οποία ςυηθτείται 

προςφυγι κατά πράξεωσ Ρροϊςταμζνου Υποκαταςτιματοσ του Κτθματολογικοφ Γραφείου.  

 

2. Κατά πράξεων του Ρροϊςταμζνου Κτθματολογικοφ Γραφείου ι Υποκαταςτιματοσ 

Κτθματολογικοφ Γραφείου του Φορζα οι οποίεσ εκδίδονται κατ’ εφαρμογι των διατάξεων 

των άρκρων 16, 17, 18 και 19 του ν. 2664/1998, αςκείται, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 

θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ πράξεωσ ι τθν άπρακτθ παρζλευςθ των προβλεπόμενων από 



 

 

τισ διατάξεισ αυτζσ προκεςμιϊν προσ ζκδοςθ πράξθσ, ενδικοφανισ προςφυγι ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ τθσ παραγράφου 1.  

Θ προςφυγι καταχωρίηεται ςτο κτθματολογικό φφλλο του ακινιτου.  

Αν δεν εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ προςφυγισ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, 

κεωρείται ότι θ απόφαςθ είναι απορριπτικι. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ του 

προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται θ ζκδοςθ απόφαςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ προςφυγισ διακόπτει τθν προκεςμία για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων τθσ παρ. 3.  

3. Κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Επίλυςθσ Αμφιςβθτιςεων που εκδίδεται ςφμφωνα με 

τθν παρ. 2, 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.  

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

Κυβερνιςεωσ κακορίηονται θ ειδικότερθ διαδικαςία, ο τρόποσ καταχϊριςθσ των 

προςφυγϊν και  δθμοςιότθτασ των αποφάςεων τθσ παραγράφου 2, κακϊσ και κάκε άλλο 

ςχετικό ηιτθμα για τθ λειτουργία τθσ. Στα μζλθ τθσ Επιτροπισ τθσ παρ. 1 καταβάλλεται 

αμοιβι, τθσ οποίασ το φψοσ και οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ  καταβολισ, κακορίηονται με 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και  Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του άρκρου 21 του ν.4354/2015.  

 

Άρκρο 37 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Ο Φορζασ παραμζνει χωρίσ καταβολι ανταλλάγματοσ ςτθ χριςθ ακινιτων κυριότθτασ 

του Δθμοςίου ι άλλου ν.π.δ.δ., ςτα οποία ςτεγάηονται υπθρεςίεσ των Υποκθκοφυλακείων 

που καταργοφνται με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1.  

2. Οι βεβαιωμζνεσ υπζρ ΕΚΧΑ Α.Ε. οφειλζσ ςτισ Δ.Ο.Υ. ειςπράττονται και αποδίδονται ςτο 

Φορζα.  

3. Ππου ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία ι ςε ζγγραφα, δθμόςια ι ιδιωτικά, αναγράφεται θ λζξθ 

ΕΚΧΑ Α.Ε., εφεξισ νοείται ο Φορζασ.  

4. Ο κατά τθν ζναρξθ του παρόντοσ νόμου Ρρόεδροσ και τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε., προςαυξθμζνα κατά δφο, αποτελοφν το Δ.Σ. του Φορζα και 

αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 2, 3 και 4 του 

Κεφαλαίου Αϋ, μζχρι το διοριςμό του Ρροζδρου και των μελϊν του Δ.Σ. του Φορζα, 



 

 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3. Τα 

προβλεπόμενα ςτο προθγοφμενο εδάφιο δφο νζα μζλθ υποδεικνφονται για διοριςμό ςτον 

Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Μζχρι τον κατά το προθγοφμενο εδάφιο διοριςμό, το Δ.Σ του 

Φορζα  κεωρείται ότι ζχει νόμιμθ ςυγκρότθςθ.  

5. Οι δφο Αντιπρόεδροι του Δ.Σ. τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. υπθρετοφν ωσ εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ. και 

αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ανατίκενται με απόφαςθ του Δ.Σ. κατ’ αναλογία με τισ 

αρμοδιότθτεσ των Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Διευκυντϊν Ζργων και Κτθματολογίου 

αντίςτοιχα, μζχρι τον διοριςμό των τελευταίων, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 5.  

6. Ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. αςκεί κακικοντα Αναπλθρωτι Γενικοφ Διευκυντι 

Υποςτθρικτικϊν Υπθρεςιϊν, μζχρι τον διοριςμό του τελευταίου κατά τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 8 του άρκρου 5. 

7. Θ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου Διευκφνουςα Σφμβουλοσ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε. 

αςκεί κακικοντα Γενικοφ Διευκυντι του Φορζα και τισ αρμοδιότθτεσ που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 5, μζχρι τον διοριςμό Γενικοφ Διευκυντι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ίδιου 

άρκρου.  

8. Για τισ αποηθμιϊςεισ των μελϊν του μεταβατικοφ Δ.Σ. τθσ παρ. 4 εφαρμόηεται θ υπ’ 

αρίκμ. 2/36349/11.5.2016 απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ (ΥΟΔΔ’ 254).  

9. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 40, διατθρείται ςε ιςχφ θ 

απόφαςθ 53256/19.12.2007 των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων   «Ρερί κακοριςμοφ του τρόπου και τθσ 

διαδικαςίασ είςπραξθσ των υπζρ του Φορζα Κτθματολογίου και Χαρτογραφιςεων Ελλάδοσ 

(Ο.Κ.Χ.Ε) πάγιων και ανταποδοτικϊν τελϊν κτθματογράφθςθσ τθσ παρ. 10 περ. α’ υποπερ. 

αα’ και γ’ του άρκρου 2 του ν. 2308/1995 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει» (Β’ 2452). 

10. Στο Φορζα ςυςτινονται εντόσ προκεςμίασ τριϊν μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ νόμου υπθρεςιακά και πεικαρχικά ςυμβοφλια, ςφμφωνα με τα άρκρα 146Β και 

159 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).  

11. Μζχρι τθν ζκδοςθ των αποφάςεων των παρ. 1 και 8 του άρκρου 40, κανονιςτικζσ 

πράξεισ ζχουν εκδοκεί κατά τισ εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ των νόμων 2308/1995 και 

2664/1998, διατθροφν τθν ιςχφ τουσ . 



 

 

12. Τισ αρμοδιότθτεσ των Τεχνικϊν Τμθμάτων των Κτθματολογικϊν Γραφείων όπωσ 

προβλζπονται με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 16 του παρόντοσ, αναλαμβάνει μζχρι τθν 

ζναρξθ λειτουργίασ τουσ το Τμιμα Συντονιςμοφ Ρεριφερειακϊν Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν τθσ 

παραγράφου 2.2.2.2. του άρκρου 14 του παρόντοσ.    

13. Ο Φορζασ, δφναται, προκειμζνου να καλυφκοφν πρόςκαιρεσ και επείγουςεσ ανάγκεσ 

των ζργων τθσ κτθματογράφθςθσ, και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των ζργων αυτϊν, να 

προςλαμβάνει προςωπικό με ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι των 

διατάξεων του άρκρου 162 του ν. 4483/2017 (Αϋ107). 

 

Άρκρο 38 

Ραράδοςθ και παραλαβι 

αρχείων ζμμιςκων και άμιςκων υποκθκοφυλακείων 

1. Οι Ρροϊςτάμενοι των εμμίςκων Υποκθκοφυλακείων, οι άμιςκοι Υποκθκοφφλακεσ και οι 

εκτελοφντεσ ι αναπλθροφντεσ ςτα ζργα Υποκθκοφφλακα, Συμβολαιογράφοι ι Ειρθνοδίκεσ, 

των Υποκθκοφυλακείων που καταργοφνται με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1, παραδίδουν 

ςτο Φορζα   με τθν πάροδο ενόσ μθνόσ από τθν ζγγραφθ προειδοποίθςθ τουσ, :  

α) Τα βιβλία υποκθκϊν, μεταγραφϊν, καταςχζςεων και διεκδικιςεων, τα γενικά 

αλφαβθτικά ευρετιρια υποκθκϊν, μεταγραφϊν, καταςχζςεων και διεκδικιςεων, το βιβλίο 

ειςαγωγισ εγγράφων και ειςπράξεωσ τελϊν και δικαιωμάτων, τουσ βιβλιοδετθμζνουσ 

τόμουσ 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 όλα 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, ςυνοδευόμενθ από αντίγραφο του απαραίτθτου  λογιςμικοφ.  

β) Τισ εκκρεμείσ αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ αντιγράφων, βεβαιϊςεων ι πιςτοποιθτικϊν. 

γ) Τα ζπιπλα, ςκεφθ, μθχανιματα και όλο εν γζνει τον εξοπλιςμό των αμίςκων 

υποκθκοφυλακείων, με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 39, κακϊσ και τα εγκατεςτθμζνα προγράμματα θλεκτρονικϊν 

εφαρμογϊν, κακϊσ και τον εξοπλιςμό που αποκτικθκε ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ γ’ τθσ 

παραγράφου 6 του άρκρου 23 του ν. 2664/1998.  

 



 

 

2. Για τθν παράδοςθ και παραλαβι ςυντάςςεται εισ πενταπλοφν πρωτόκολλο που 

υπογράφεται από τον Υποκθκοφφλακα ι από τον εκτελοφντα ι αναπλθροφντα ςτα ζργα 

Υποκθκοφφλακα, Συμβολαιογράφο ι Ειρθνοδίκθ των Υποκθκοφυλακείων που 

καταργοφνται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 1, και από τον υπάλλθλο που 

εξουςιοδοτείται για το ςκοπό αυτόν από το Δ.Σ. του Φορζα. Ζνα αντίγραφο αρχειοκετείται 

ςτο Κτθματολογικό Γραφείο ι ςτο Υποκατάςτθμα του Κτθματολογικοφ Γραφείου, ζνα 

λαμβάνει αυτόσ που παραδίδει, και από ζνα αντίγραφο διαβιβάηεται από τον υπάλλθλο 

του Φορζα που υπογράφει το πρωτόκολλο, ςτο Φορζα, ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και ςτον κατ’ άρκρ. 35 του κ.δ/τοσ 19/23-7-1941  

Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν.  

3. Στο πρωτόκολλο παράδοςθσ – παραλαβισ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, 

καταγράφονται κατ’ ελάχιςτον: θ θμερομθνία παράδοςθσ – παραλαβισ, θ επωνυμία του 

Υποκθκοφυλακείου το αρχείο του οποίου παραδίδεται, και θ επωνυμία του 

Κτθματολογικοφ Γραφείου που παραλαμβάνει, το ονοματεπϊνυμο αυτοφ που παραδίδει 

και αυτοφ που παραλαμβάνει, ο αρικμόσ και το είδοσ των βιβλίων και αρχείων που 

παραδίδονται, μαηί με ενθμζρωςθ για τυχόν προβλιματα ςτθν κατάςταςι τουσ, κακϊσ και 

τα ζπιπλα, ςκεφθ, μθχανιματα και ο λοιπόσ εν γζνει εξοπλιςμόσ που προβλζπεται ςτθν 

περίπτωςθ γ’ τθσ παραγράφου 1.  

4. Μζςα ςε δζκα θμζρεσ από τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παράδοςθσ - παραλαβισ, 

αποδίδονται από τον πρϊθν άμιςκο Υποκθκοφφλακα ι τον εκτελοφντα ι αναπλθροφντα 

ςτα ζργα Υποκθκοφφλακα, Συμβολαιογράφο ι Ειρθνοδίκθ των Υποκθκοφυλακείων, τα 

τυχόν οφειλόμενα ςτο Δθμόςιο, ςτο ΤΑΧΔΙΚ ι ςτο Φορζα, τζλθ. 

5. Με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι του Φορζα  καταρτίηεται  για τθν απεικόνιςθ όλων 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων (απαιτιςεων, υποχρεϊςεων, κακαρισ κζςθσ, 

αποτελεςμάτων) τθσ καταργοφμενθσ δια του παρόντοσ νόμου ΕΚΧΑ Α.Ε.,  αναλυτικό 

ιςοηφγιο - απογραφι το οποίο προκφπτει από τα λογιςτικά αρχεία τθσ εταιρείασ. Βάςει του 

Ιςοηυγίου – Απογραφισ του προθγοφμενου εδαφίου ςυντάςςεται με βάςθ τισ διατάξεισ του 

ν. 4308/2014 ο Μεταβατικόσ Ιςολογιςμόσ (Χρθματοοικονομικζσ Καταςτάςεισ) με 

θμερομθνία τθν θμερομθνία κατάργθςθσ τθσ ΕΚΧΑ Α.Ε., ο οποίοσ ελζγχεται από 

οριηόμενουσ για το ςκοπό αυτό Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ. Το αναλυτικό ιςοηφγιο-

απογραφι και ο μεταβατικόσ ιςολογιςμόσ εγκρίνονται από το Δ.Σ. του Φορζα, και 

διαβιβάηονται, μαηί με τθν ζκκεςθ ελζγχου, ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

                                              

Άρκρο 39 



 

 

φκμιςθ μιςκωτικϊν ςχζςεων 

 

1. α) Για τθ ςτζγαςθ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και των Υποκαταςτθμάτων τουσ, που 

ςυςτινονται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, ο Φορζασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 

περίπτ. β’, υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ, ωσ μιςκωτισ, ςτισ, ιςχφουςεσ κατά τθν θμερομθνία 

κατάργθςθσ των Κτθματολογικϊν Γραφείων και Υποκθκοφυλακείων ςφμφωνα με τθν παρ. 

7 του άρκρου 1, μιςκϊςεισ ακινιτων, που ζχουν ςυναφκεί από το Ελλθνικό Δθμόςιο ι 

από τουσ άμιςκουσ Υποκθκοφφλακεσ, για τθ ςτζγαςθ των εμμίςκων ι αμίςκων 

Υποκθκοφυλακείων ι Κτθματολογικϊν Γραφείων, αντίςτοιχα. Ο Φορζασ δικαιοφται, μζςα 

ςε προκεςμία ενόσ ζτουσ  από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, να καταγγείλει 

αηθμίωσ τισ μιςκϊςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου.  

β) Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία, οι υπθρετοφντεσ κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του 

παρόντοσ νόμου, άμιςκοι υποκθκοφφλακεσ επικυμοφν τθ ςυνζχιςθ τθσ μιςκωτικισ 

ςχζςθσ ςτο πρόςωπο τουσ για άλλθ χριςθ, οφείλουν να το δθλϊςουν ςτο Φορζα 

ταυτόχρονα με τθν αποδοχι ι μθ τθσ πρόςκλθςθσ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 18.   

2. Στισ περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ άμιςκο Υποκθκοφυλακείο που καταργείται με τισ 

διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 άρκρου 1, ςτεγάηεται, κατά τθν θμερομθνία κατάργθςισ του  

ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 1,  ςε ακίνθτο για το οποίο δεν ζχει ςυναφκεί 

ςφμβαςθ μίςκωςθσ, ο Φορζασ παραμζνει αυτοδικαίωσ ςτθ χριςθ του ακινιτου, για 

χρονικό διάςτθμα μζχρι ζξι μινεσ από  τθν θμερομθνία κατάργθςθσ του 

Υποκθκοφυλακείου. Για τθ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, χριςθ, καταβάλλεται 

από το Φορζα ςτον κφριο ι επικαρπωτι του ακινιτου εφλογθ αποηθμίωςθ, το φψοσ τθσ 

οποίασ ςυμφωνείται με διαπραγμάτευςθ μεταξφ των ςυμβαλλομζνων.  

3. Τα ζπιπλα, ςκεφθ, μθχανιματα και όλοσ εν γζνει ο εξοπλιςμόσ των καταργουμζνων 

αμίςκων Υποκθκοφυλακείων περιζρχονται ςτθν κυριότθτα του Φορζα, εκτόσ αν 

αποδεικνφεται αποκλειςτικά με ζγγραφα ότι αυτά αποκτικθκαν πριν  από τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ διατάξεωσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 20 του ν. 

2145/1993 (Αϋ 88, 28.5.1993 ).   

 

Άρκρο 40 

Εξουςιοδοτιςεισ  



 

 

1. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ που εκδίδεται φςτερα από 

πρόταςθ του Δ.Σ. του Φορζα, ρυκμίηεται  ο ειδικότεροσ τρόποσ καταβολισ και 

πιςτοποίθςθσ τθσ πλθρωμισ των τελϊν . Με όμοια απόφαςθ τα πάγια και αναλογικά τζλθ 

όπωσ κακορίηονται ςτα άρκρα 6 και 7, επιτρζπεται να αναπροςαρμόηονται και να 

κακορίηονται και άλλεσ πράξεισ για τισ οποίεσ καταβάλλεται αναλογικό τζλοσ. 

2. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικϊν, που εκδίδεται φςτερα από 

γνϊμθ του Δ.Σ. του Φορζα, μπορεί να αναπροςαρμόηεται το φψοσ του αποδιδόμενου ςτο 

ΤΑΧΔΙΚ ποςοςτοφ και να ρυκμίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τον τρόπο και τθ 

διαδικαςία απόδοςισ του.  

3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Οικονομικϊν και 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ που εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ του Δ.Σ.  μπορεί να 

τροποποιείται θ οργανωτικι διάρκρωςθ τθσ Κεντρικισ και των Ρεριφερειακϊν Υπθρεςιϊν 

του Φορζα που προβλζπεται ςτο Κεφάλαιο Γϋ και να ανακατανζμονται οι κζςεισ του 

προςωπικοφ που προβλζπονται ςτο Κεφάλαιο Δϋ.  

4.  Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που 

εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ του Δ.Σ. του Φορζα, μπορεί να τροποποιοφνται οι 

διατάξεισ του Κεφαλαίου Εϋ και να ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθν οικονομικι 

διαχείριςθ του Φορζα.  

5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που εκδίδεται φςτερα από 

ειςιγθςθ του Φορζα με βάςθ τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ, εγκρίνεται Κανονιςμόσ 

Ρροεκτιμϊμενων Αμοιβϊν, κατά παρζκκλιςθ τθσ περίπτ. δ’ τθσ παρ. 8 του ν. 4412/2016 (Α’ 

147), με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ενωςιακοφ δικαίου. 

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

κακορίηονται τα προςόντα που απαιτοφνται για τθν κατάλθψθ κζςεων Ρροϊςταμζνων 

Διευκφνςεων και Τμθμάτων και ρυκμίηεται κάκε άλλο αναγκαίο οργανωτικό ηιτθμα για τθ 

λειτουργία του Φορζα.  

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

κακορίηονται το περιεχόμενο των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων και οι τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ κτθματογράφθςθσ, κακϊσ και των υποςτθρικτικϊν ζργων.  



 

 

 

8. Με απόφαςθ του Δ.Σ του Φορζα μποροφν να καταργοφνται τα Υποκαταςτιματα του 

άρκρου 15 και να ςυγχωνεφεται θ τοπικι τουσ αρμοδιότθτα ςτο οικείο Κτθματολογικό 

Γραφείο.   

9. Με απόφαςθ του Δ.Σ του Φορζα κακορίηεται α) ο τρόποσ υποβολισ και το περιεχόμενο 

των αιτιςεων για τθν εγγραφι πράξεων, τθν χοριγθςθ αντιγράφων και πιςτοποιθτικϊν, β) 

οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία επιςτροφισ των τελϊν που καταβλικθκαν αχρεϊςτθτα, 

γ) το ειδικότερο περιεχόμενο και τα πεδία που ςυμπλθρϊνονται υποχρεωτικά κατά τθν 

ψθφιακι εγγραφι των αιτιςεων ςτα βιβλία του άρκρου 9 και κάκε κζμα τεχνικοφ ι 

λεπτομερειακοφ χαρακτιρα ςχετικό με τα ανωτζρω ηθτιματα. 

 

10. Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Φορζα μπορεί να ανατίκενται ςτα Κτθματολογικά Γραφεία 

και αρμοδιότθτεσ του τομζα γεωχωρικϊν πλθροφοριϊν και χαρτογραφιςεων που αφοροφν 

τθν περιοχι τθσ κατά τόπον αρμοδιότθτάσ τουσ.  

 

11. Με απόφαςθ του Γενικοφ Διευκυντι ςυςτινονται ζωσ ζξι (6) προςωρινζσ κζςεισ 

Τομεάρχθ Διαχείριςθσ Ζργων υπό το Τμιμα Διαχείριςθσ Ζργων τθσ Διεφκυνςθσ Ζργων 

ανάλογα με τον αρικμό των διαχειριηόμενων ςυμβάςεων και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των 

ζργων Κτθματογράφθςθσ, με αρμοδιότθτα το ςυντονιςμό ομάδασ επιβλεπόντων ζργων οι 

οποίοι αναφζρονται ςε αυτόν. Στισ προςωρινζσ αυτζσ κζςεισ ευκφνθσ καταβάλλεται 

μθνιαίο επίδομα κζςθσ ίςο με τα 2/3 του επιδόματοσ κζςθσ επιπζδου προϊςταμζνου 

τμιματοσ όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν παρ. 1 αη) του αρ. 16 του ν.4354/2016.  

 

 

Άρκρο 41 

Καταργοφμενεσ Διατάξεισ 

1. Οι διατάξεισ: 

α) των άρκρων 1 ζωσ και 14, 16, και 19 ζωσ και 22 του ν. 325/1976, 

β) τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 10 του κανονιςτικοφ διατάγματοσ 19/23 Ιουλίου 1941 

(Α'244), όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 6 του α.ν. 305/1945 ( Α' 110) και 



 

 

γ) του άρκρου 1 του ν.δ/τοσ 4201/1961 (Α' 175), κακϊσ και οι κανονιςτικζσ αποφάςεισ που 

εκδόκθκαν κατ' εξουςιοδότθςθ τουσ, καταργοφνται. 

 

2. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 και θ  παρ. 7 του άρκρου 14  του ν.2308/1995, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.26 άρκρου 3 Ν.4164/2013  (Αϋ 156), καταργείται. 

3. Οι διατάξεισ των δευτζρου και τρίτου εδαφίων τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του ν. 

2664/1998, καταργοφνται. 

4. Οι παράγραφοι 1, 3, 3α, 4, 5, 6 και 6α του άρκρου 23 του ν. 2664/1998, όπωσ 

τροποποιικθκαν ι προςτζκθκαν και ιςχφουν, καταργοφνται. 

5. Κάκε διάταξθ που ρυκμίηει με διαφορετικό τρόπο ηθτιματα που ρυκμίηονται με το νόμο 

αυτό καταργείται. 

 

 

Άρκρο 42 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

 

1. Θ ιςχφσ των διατάξεων του Κεφαλαίου Βϋ αρχίηει για κάκε Κτθματολογικό Γραφείο από τθ 

δθμοςίευςθ τθσ αντίςτοιχθσ απόφαςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 1.  

 

2. 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 Β’ 

ΖΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Άρκρο 43  

Ρεδίο εφαρμογισ - οριςμοί  

 

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται κατά τθν ζρευνα και εκμετάλλευςθ των 

λατομικϊν ορυκτϊν. 



 

 

2. Λατομικά ορυκτά ονομάηονται τα ορυκτά τθσ παρ. 3 τα οποία δεν ανικουν ςτθν 

κατθγορία των μεταλλευμάτων ι μεταλλευτικϊν ορυκτϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Μεταλλευτικοφ Κϊδικα (ν.δ. 210/1973, Αϋ 277). 

3. Τα λατομικά ορυκτά διακρίνονται ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

α. μάρμαρα και φυςικοί λίκοι 

αα. Στθν κατθγορία των μαρμάρων ανικουν διάφορα πετρϊματα, ποικίλων χρωμάτων, 

εξορυςςόμενα ςε όγκουσ, επιδεκτικά κοπισ ςε πλάκεσ, λείανςθσ και ςτίλβωςθσ, κακϊσ και 

ο πωρόλικοσ, το αλάβαςτρο και ο όνυχασ. 

ββ. Στθν κατθγορία των φυςικϊν λίκων ανικουν οι λαξευτοί δομικοί λίκοι, οι ςχιςτολικικζσ 

και αςβεςτολικικζσ πλάκεσ και τα διακοςμθτικά πετρϊματα.  

β. αδρανι υλικά 

Στθν κατθγορία των αδρανϊν υλικϊν ανικουν αα) τα υλικά διαφόρων διαςτάςεων, που 

προζρχονται από τθν εξόρυξθ και κραφςθ πετρωμάτων ι τθν απόλθψθ φυςικϊν 

αποκζςεων κραυςμάτων τουσ και είναι κατάλλθλα να χρθςιμοποιθκοφν όπωσ ζχουν ι 

φςτερα από κραφςθ ι λειοτρίβθςθ ι ταξινόμθςθ για τθν παραςκευι ςκυροδεμάτων ι 

κονιαμάτων ι με μορφι ςκφρων ι μεγαλφτερων τεμαχίων ςτθν οδοποιία ι λοιπά τεχνικά 

ζργα ι οικοδομζσ, ββ) τα υλικά που προζρχονται από τθν εξόρυξθ αςβεςτολικικϊν 

πετρωμάτων και χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι αςβζςτου ι υδραυλικϊν κονιϊν ι 

ςυλλιπαςμάτων μεταλλουργίασ, γγ) θ μαρμαρόςκονθ και θ μαρμαροψθφίδα όταν 

εξορφςςονται από λατομικοφσ χϊρουσ, ςτουσ οποίουσ, παρά το γεγονόσ ότι το 

περικλειόμενο πζτρωμα είναι επιδεκτικό κοπισ ςε πλάκεσ, λείανςθσ και ςτίλβωςθσ, 

εντοφτοισ δεν μπορεί να εξορυχκοφν μάρμαρα ςε όγκουσ λόγω τεκτονιςμοφ του 

πετρϊματοσ. 

Δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ αδρανι υλικά, τα οποία προζρχονται από τθν 

επεξεργαςία και ανακφκλωςθ αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ 

(ΑΕΚΚ) ι «τεχνθτά» αδρανι, τα οποία παράγονται από βιομθχανικι επεξεργαςία 

αποβλιτων, παραπροϊόντων και υπολειμμάτων. 

γ. βιομθχανικά ορυκτά 

Στθν κατθγορία των βιομθχανικϊν ορυκτϊν ανικουν όςα λατομικά ορυκτά δεν υπάγονται 

ςτισ κατθγορίεσ αϋ και βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ιδίωσ ο καολίνθσ, ο μπεντονίτθσ, θ 

κιμωλία, ο γφψοσ, ο περλίτθσ, θ κίςςθρισ, θ κθραϊκι γθ, ο χαλαηίασ, θ χαλαηιακι άμμοσ, οι 

ποηολάνεσ, οι ηεόλικοι, κακϊσ και οι άργιλοι και μάργεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

βιομθχανία. 

Επίςθσ, ςτθν κατθγορία των βιομθχανικϊν ορυκτϊν κατατάςςεται και το ανκρακικό 

αςβζςτιο, εφόςον τεκμθριϊνεται, ςτθν τεχνικι μελζτθ εκμετάλλευςθσ, ότι το 

εξορυςςόμενο πζτρωμα διακζτει τθν κατάλλθλθ ορυκτολογικι και χθμικι ςφςταςθ και 

υπάρχει θ δυνατότθτα διάκεςισ του για βιομθχανικι χριςθ. 

4. Για κάκε αμφιβολία ι αμφιςβιτθςθ ωσ προσ τθν υπαγωγι ορυκτοφ ι πετρϊματοσ ςε 

κατθγορία τθσ παρ. 3, κατά το ςτάδιο ζγκριςθσ τθσ τεχνικισ μελζτθσ αποφαίνεται ο 

Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ 

του Ινςτιτοφτου Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (Ι.Γ.Μ.Ε.). 

5. Λατομικοί χϊροι ι λατομεία είναι οι ενιαίοι χϊροι για τουσ οποίουσ ζχουν χορθγθκεί και 

βρίςκονται ςε ιςχφ οι προβλεπόμενεσ από τθν κείμενθ νομοκεςία εγκρίςεισ ι 



 

 

γνωςτοποιιςεισ: α) διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν ι β) εκμετάλλευςθσ λατομικϊν 

ορυκτϊν. 

Δθμόςια λατομεία είναι οι λατομικοί χϊροι επί δθμόςιων εκτάςεων και ιδιωτικά ι 

δθμοτικά λατομεία είναι οι λατομικοί χϊροι επί ιδιωτικϊν ι δθμοτικϊν εκτάςεων, 

αντίςτοιχα. 

6. Λατομικζσ περιοχζσ αδρανϊν υλικϊν είναι οι εκτάςεισ εντόσ των οποίων χωροκετοφνται 

ζνασ ι περιςςότεροι λατομικοί χϊροι εκμετάλλευςθσ αδρανϊν υλικϊν και οι οποίεσ 

κακορίηονται με τθ διαδικαςία και τα κριτιρια των άρκρων 46,47 και 48. Στισ λατομικζσ 

περιοχζσ  περιλαμβάνονται και οι κζςεισ ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν επιχειριςεων αδρανϊν 

υλικϊν ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ, ςφμφωνα με το άρκρο 15 του ν. 1515/1985 (Αϋ 18), που 

διατθρικθκε ςε ιςχφ με το άρκρο 41 του ν. 4277/2014 (Αϋ 156).  

7. Ράγια είναι τα μιςκϊματα που καταβάλλονται από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ 

μίςκωςθσ και το φψοσ τουσ είναι ανεξάρτθτο από τισ ποςότθτεσ των παραγόμενων 

προϊόντων ι παραπροϊόντων του λατομείου. Αναλογικά είναι τα μιςκϊματα που 

καταβάλλονται μετά τθν ζναρξθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ του λατομείου και 

ςυναρτϊνται με το μζγεκοσ παραγωγισ αυτοφ. 

8. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 59, ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου δεν 

εμπίπτουν οι αμμολθψίεσ φυςικϊν αποκζςεων κραυςμάτων από τισ κοίτεσ και εκβολζσ 

ποταμϊν, χειμάρρων και από τισ καλάςςιεσ και λιμναίεσ ακτζσ. Τα κζματα για τισ 

αμμολθψίεσ αυτζσ ρυκμίηονται από τον α.ν. 1219/1938 (Αϋ 191). 

 

 

 

 

 

 

Άρκρο 44  

Δικαίωμα ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ 

 

1. Το δικαίωμα ζρευνασ και επιφανειακισ ι/και υπόγειασ εκμετάλλευςθσ των λατομικϊν 

ορυκτϊν ανικει ςτον ιδιοκτιτθ τθσ εδαφικισ ζκταςθσ, μζςα ςτθν οποία υπάρχουν ι ςε 

όποιον ο ιδιοκτιτθσ παραχϊρθςε το δικαίωμα αυτό. 

Το δικαίωμα τθσ εκμετάλλευςθσ εκτείνεται ςε όλα τα παραγόμενα υποπροϊόντα, κακϊσ και 

ςτθν αξιοποίθςθ των εξορυκτικϊν αποβλιτων κατά τθ διαχείριςι τουσ, που προζρχονται 

από τθν εξόρυξθ και τθν επεξεργαςία των λατομικϊν ορυκτϊν. 

2. Θ παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ ςε ιδιωτικζσ εκτάςεισ 

γίνεται και αποδεικνφεται με ςυμβολαιογραφικι πράξθ μίςκωςθσ τθσ ζκταςθσ, θ οποία 

ςυνοδεφεται από τα ςχετικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά, όπωσ νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτθςίασ 

ζγγραφα μεταγραφισ ςτο οικείο υποκθκοφυλακείο, κτθματολογικό φφλλο και διάγραμμα 

κακϊσ και από πρόςφατο τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα κατάλλθλθσ κλίμακασ. Το 

τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα απεικονίηει οριηοντιογραφικά και υψομετρικά τα όρια τθσ 

ζκταςθσ και όλα τα ςτοιχεία του ανάγλυφου εντόσ και εκτόσ αυτισ, εξαρτθμζνα από το 



 

 

Εκνικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο ςτο Ελλθνικό Γεωδαιτικό Σφςτθμα Αναφοράσ 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. 

'87) και ςυντάςςεται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ. 

3. Θ παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ζρευνασ ςε εκτάςεισ των πρωτοβάκμιων ΟΤΑ γίνεται 

και αποδεικνφεται με απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου και του δικαιϊματοσ 

εκμετάλλευςθσ των εκτάςεων αυτϊν με ςυμβολαιογραφικι πράξθ μίςκωςθσ ςφμφωνα με 

το άρκρο 54.  

4. Θ παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ζρευνασ ςε εκτάςεισ του δθμοςίου γίνεται και 

αποδεικνφεται με απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ενϊ θ 

παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ των εκτάςεων αυτϊν με ςυμβολαιογραφικι 

πράξθ μίςκωςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 53.  

Στισ αποφάςεισ των παρ. 3 και 4 αναφζρονται υποχρεωτικά τα όρια του λατομικοφ χϊρου 

με τα ςτοιχεία του τοπογραφικοφ ςχεδιαγράμματοσ τθσ παρ. 2. 

5. Το δικαίωμα ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ των λατομικϊν ορυκτϊν, που βρίςκονται ςε 

δθμόςιεσ δαςικοφ εν γζνει χαρακτιρα εκτάςεισ ι δθμόςιεσ χορτολιβαδικζσ, ανικει ςτο 

Δθμόςιο.  

Θ αμφιςβιτθςθ του δικαιϊματοσ κυριότθτασ του Δθμοςίου επί των εκτάςεων αυτϊν δεν 

εμποδίηει  τθν εκμετάλλευςθ λατομείων. Οι εκτάςεισ αυτζσ κεωροφνται δθμόςιεσ μζχρι τθν 

οριςτικι επίλυςθ του ιδιοκτθςιακοφ τουσ κακεςτϊτοσ. Μζχρι τθν επίλυςθ του 

ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ αποδίδονται ςτο Δθμόςιο τα οφειλόμενα μιςκϊματα και το 

προβλεπόμενο από τθ δαςικι νομοκεςία αντάλλαγμα χριςθσ και τθροφνται οι λοιπζσ 

απορρζουςεσ από τισ οικείεσ διατάξεισ υποχρεϊςεισ.  

Σε περίπτωςθ αναγνϊριςθσ τθσ κυριότθτασ των εκτάςεων υπζρ φυςικοφ ι νομικοφ 

προςϊπου, τα καταβλθκζντα υπζρ του Δθμοςίου μιςκϊματα επιςτρζφονται ςτον 

ιδιοκτιτθ, ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα. Επίςθσ επιςτρζφεται το αντάλλαγμα χριςθσ 

κατά ποςοςτό 20% λόγω τθσ διαφοράσ του ποςοςτοφ αυτοφ από το αντάλλαγμα χριςθσ 

δθμόςιασ δαςικισ ζκταςθσ, ςε ςχζςθ με αυτό τθσ χριςθσ ιδιωτικισ. 

6. Στισ περιπτϊςεισ των διακατεχόμενων δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεων, οι οποίεσ ανικουν 

κατά πλιρεσ δικαίωμα κυριότθτασ ςτο Δθμόςιο, ο διακάτοχοσ δεν μπορεί να εμποδίςει τθν 

εκμετάλλευςθ των εκτάςεων αυτϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.  

7. Συμβάςεισ μίςκωςθσ λατομείων εκτάςεων δθμόςιων ι δθμοτικϊν ι ιδιωτικϊν 

εξακολουκοφν να είναι ζγκυρεσ και ιςχυρζσ και μετά τθν τυχόν αναγνϊριςθ διοικθτικϊσ ι 

δικαςτικϊσ ωσ ιδιοκτιτθ του εδάφουσ των λατομείων τρίτου προςϊπου. Οι ςυμβάςεισ 

αυτζσ εξακολουκοφν να ιςχφουν με τουσ ίδιουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ, ςτθ κζςθ δε του 

εκμιςκωτι υπειςζρχεται ο τρίτοσ που ζχει αναγνωριςκεί ωσ ιδιοκτιτθσ. 

8. Θ διαχείριςθ τθσ εκμετάλλευςθσ των λατομικϊν χϊρων, των οποίων το Δθμόςιο είναι εξ 

αδιαιρζτου ςυνιδιοκτιτθσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 50%, αςκείται από το Δθμόςιο, το 

οποίο αποδίδει ςε κακζναν από τουσ λοιποφσ ςυνιδιοκτιτεσ το μερίδιο από τα 

ειςπραττόμενα μιςκϊματα, που τουσ αναλογεί, κατά το επί τοισ εκατό ποςοςτό τθσ 

ςυνιδιοκτθςίασ του. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, δεν απαιτείται ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 

μειοψθφίασ των ιδιωτϊν  για τθν ζρευνα λατομικϊν ορυκτϊν. 

9. Αρμόδιοσ για τθν εκμίςκωςθ λατομείων εντόσ εκτάςεων, θ διαχείριςθ των οποίων ανικει 

ςτο Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, είναι ο Συντονιςτισ τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ όπου ευρίςκεται το ακίνθτο, εφαρμοηόμενων των διατάξεων 

του παρόντοσ νόμου. 



 

 

 

Άρκρο 45  

Ραραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ– 

Ράγια και Αναλογικά Μιςκϊματα 

 

1. Συμβάςεισ μίςκωςθσ δθμοςίων, δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν εκτάςεων για τθν 

εκμετάλλευςθ λατομείων οποιαςδιποτε κατθγορίασ ορυκτϊν καταρτίηονται εγκφρωσ με 

ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο ςυνοδευόμενο από τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα και 

ςυνομολογοφνται για διάρκεια είκοςι (20) ετϊν, με δυνατότθτα παράταςθσ ςφμφωνα με τισ 

επόμενεσ παραγράφουσ. 

Ειδικά για τα λατομεία αδρανϊν υλικϊν που λειτουργοφν για τθν εκτζλεςθ δθμοςίων 

ζργων  τθσ περίπτ. γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 52 κακϊσ και για  τα λατομεία τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 51, θ χρονικι διάρκεια τθσ μίςκωςθσ κακορίηεται από τον απαιτοφμενο χρόνο 

εξόρυξθσ τθσ αναγκαίασ ποςότθτασ υλικϊν για τθν εκτζλεςθ του ζργου και από  το 

επιπλζον χρονικό διάςτθμα που, ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, 

απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ του λατομικοφ 

χϊρου. Κατά το ςτάδιο τθσ αποκατάςταςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςι τθσ δεν επιτρζπεται 

θ διενζργεια εξορυκτικϊν εργαςιϊν. 

2. Θ διάρκεια των είκοςι (20) ετϊν των ςυμβάςεων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για 

δθμόςια και δθμοτικά λατομεία μπορεί να παρατείνεται, φςτερα από ςυμφωνία των 

μερϊν, με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο για μια ακόμθ εικοςαετία, εφόςον ο μιςκωτισ ζχει 

εκπλθρϊςει όλουσ τουσ όρουσ τθσ ιςχφουςασ ςφμβαςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ ο ιδιοκτιτθσ 

του χϊρου διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, αν δεν τθροφνται οι όροι 

αυτισ. 

Για τα ιδιωτικά λατομεία, θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ για μια ακόμθ 

εικοςαετία μπορεί να πραγματοποιείται μονομερϊσ από το μιςκωτι με ςυμβολαιογραφικι 

πράξθ. 

3. Για τα λατομεία του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 ςτα οποία υφίςτανται ακόμθ 

εκμεταλλεφςιμα κοιτάςματα, θ διάρκεια ιςχφοσ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ μπορεί να 

παρατείνεται και πζραν των ςαράντα (40) ετϊν ανά δεκαετία, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 6 

του άρκρου 68 και ανάλογθ εφαρμογι τθσ  παρ. 2, μζχρι να ολοκλθρωκεί θ μζγιςτθ δυνατι 

απόλθψθ των κοιταςμάτων των υπό εκμετάλλευςθ ορυκτϊν, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε 

εγκεκριμζνθ ςχετικι τεχνικι μελζτθ και τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων, και πάντωσ όχι πζραν των εβδομιντα (70) ετϊν, ςυνολικά από τθν ζναρξθ τθσ 

μίςκωςθσ. 

4. Ο μιςκωτισ δθμόςιου, δθμοτικοφ και ιδιωτικοφ λατομείου υποχρεοφται να καταβάλει 

ετιςιο μίςκωμα ςτον ιδιοκτιτθ του. Το μίςκωμα αναλφεται ςε πάγιο και αναλογικό. Θ 

υποχρζωςθ καταβολισ του πάγιου μιςκϊματοσ υφίςταται από τθν θμερομθνία ζναρξθσ 

ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ, ενϊ θ αντίςτοιχθ υποχρζωςθ για το αναλογικό μίςκωμα 

από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Σε όλεσ τισ κατθγορίεσ 

λατομικϊν ορυκτϊν, εκτόσ τθσ κατθγορίασ των αδρανϊν υλικϊν ςτθν οποία δεν 

εφαρμόηεται ςυμψθφιςμόσ, το ετιςιο πάγιο μίςκωμα ςυμψθφίηεται με το αντίςτοιχο 

ετιςιο αναλογικό μίςκωμα τθσ ίδιασ δωδεκάμθνθσ χρονικισ περιόδου. Για τισ κατθγορίεσ 

λατομικϊν ορυκτϊν ςτισ οποίεσ γίνεται ςυμψθφιςμόσ του πάγιου και αναλογικοφ 

μιςκϊματοσ, αν το πάγιο μίςκωμα είναι μεγαλφτερο του αντίςτοιχου αναλογικοφ, θ 



 

 

υποχρζωςθ του εκμεταλλευτι εξαντλείται με τθν καταβολι του πάγιου μιςκϊματοσ. 

Επιςτροφι πάγιου μιςκϊματοσ δεν χωρεί.  

α. Ράγιο Μίςκωμα.  

Το φψοσ του πάγιου μιςκϊματοσ ςε ευρϊ, για όλεσ τισ κατθγορίεσ λατομικϊν ορυκτϊν του 

παρόντοσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ δθμοπραςιϊν για λατομεία αδρανϊν υλικϊν,  

κακορίηεται από τθν παρακάτω μακθματικι ςχζςθ: 

ΣΡΜΛ=Σ1ΡΜ + Σ2ΡΜ  όπου, 

ΣΡΜΛ= Συνολικό Ράγιο Μίςκωμα Λατομείου 

Σ1ΡΜ= Σφνολο 1 Ράγιου Μιςκϊματοσ (για ζκταςθ λατομικοφ χϊρου μικρότερθ ι ίςθ με 

100 ςτρζμματα) 

Σ2ΡΜ= Σφνολο 2 Ράγιου Μιςκϊματοσ (για τθν ζκταςθ του λατομικοφ χϊρου πάνω από τα 

100 ςτρζμματα). 

Σ1ΡΜ= Ε1x κ x α x β x γ x δ x ε όπου, 

Ε1= Θ ζκταςθ του λατομικοφ χϊρου μζχρι και 100 ςτρζμματα, 

κ= 10 

α=1 ι 1,3 για λατομεία ςε απραξία ι για ενεργά αντίςτοιχα, 

β= 1,4 ι 1 ι 2 για λατομεία τθσ κατθγορίασ τθσ παρ. 3α ι 3β ι 3γ του άρκρου 43 του 

παρόντοσ αντίςτοιχα, 

γ=1 ι 2 ι 4,  γ=1 ι 2 ι 4 για λατομεία μζχρι και και το 5ο ζτοσ  ι πάνω από το 5ο και μζχρι το 

10ο ζτοσ ι πάνω από το 10ο ζτοσ, αντίςτοιχα, 

δ= 1 ι 0,9 για λατομεία των οποίων το πλθςιζςτερο όριο του λατομικοφ χϊρου ςε 

αςφαλτοςτρωμζνο οδικό δίκτυο είναι μζχρι και 1000 μζτρα ι πάνω από 1000 μζτρα 

αντίςτοιχα, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ αρχικισ ζγκριςθσ για εκμετάλλευςθ, 

ε= 1 ι 0,9 για λατομεία ςτα οποία ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί δαπάνεσ για ζρευνα του 

λατομικοφ ορυκτοφ ςτθν αρχικι φάςθ διαπίςτωςθσ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτοιχείων 

του ζωσ και 50.000 ευρϊ ι πάνω από 50.000 ευρϊ αντίςτοιχα, 

Σ2ΡΜ= Ε2xΣ1ΡΜ/200 όπου, 

Ε2= Τα επιπλζον ςτρζμματα του λατομικοφ χϊρου πζραν των 100 ςτρεμμάτων, για 

λατομικοφσ χϊρουσ μεγαλφτερουσ από 100 ςτρζμματα. 

Οι τιμζσ των ανωτζρω ςυντελεςτϊν κ, α, β, γ, δ & ε μπορεί να αναπροςαρμόηονται με κοινι 

απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Θ αναπροςαρμογι 

μπορεί να φτάςει ωσ το τετραπλάςιο του  ΣΡΜΛ= Συνολικοφ Ράγιου Μιςκϊματοσ 

Λατομείου, όπωσ προκφπτει από τισ μζγιςτεσ τιμζσ των ςυντελεςτϊν τθσ μακθματικισ 

ςχζςθσ.  

β. Αναλογικό  μίςκωμα. 

αα.  Για τα λατομεία μαρμάρων και φυςικϊν λίκων τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 3  του άρκρου 

43 ορίηεται ανϊτατο όριο αναλογικοφ μιςκϊματοσ ποςοςτό 8% επί τθσ τιμισ πϊλθςθσ των 

εξορυςςομζνων ογκομαρμάρων και φυςικϊν λίκων, 10% επί εκείνθσ των ξοφαριϊν και 

ακατζργαςτων παραπροϊόντων και 5% επί εκείνθσ των επεξεργαςμζνων παραπροϊόντων  

ςτο δάπεδο του λατομείου.  

ββ. Για τα λατομεία αδρανϊν υλικϊν τθσ περίπτ. βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 43 δεν ορίηεται 

ανϊτατο όριο αναλογικοφ μιςκϊματοσ.  



 

 

Το αναλογικό μίςκωμα των λατομείων αδρανϊν υλικϊν, δεν μπορεί να ορίηεται ςε ποςοςτό 

μικρότερο του πζντε επί τοισ εκατό (5%) επί τθσ τιμολογθκείςασ αξίασ πϊλθςθσ, είτε 

πρόκειται για απευκείασ μιςκϊςεισ είτε για μιςκϊςεισ που ςυνάπτονται φςτερα από 

δθμοπραςία. Για δθμόςια και δθμοτικά λατομεία το φψοσ του πάγιου μιςκϊματοσ, το 

μζγεκοσ τθσ ελάχιςτθσ ετιςιασ παραγωγισ, το ποςοςτό αναλογικοφ μιςκϊματοσ και το 

ελάχιςτο ετιςιο αναλογικό μίςκωμα  αποτελοφν αντικείμενα πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ, οι 

όροι τθσ οποίασ κακορίηονται ςτθν παρ. 7 του άρκρου 53. Το ετιςιο μίςκωμα δεν 

επιτρζπεται να είναι μικρότερο από το ελάχιςτο ςυμβατικό ετιςιο μίςκωμα, όπωσ αυτό 

προςδιορίηεται από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και προκφπτει ςφμφωνα με τθν περίπτ. βϋ 

τθσ  παρ. 7  του άρκρου 53. Αν από τον υπολογιςμό του ςυνολικοφ ετιςιου μιςκϊματοσ 

προκφπτει ποςό  μικρότερο από το ανωτζρω ελάχιςτο, τότε βεβαιϊνεται το ελάχιςτο ετιςιο 

ςυμβατικό μίςκωμα. 

γγ. Για τα λατομεία βιομθχανικϊν ορυκτϊν τθσ περίπτ. γ τθσ παρ. 3 του άρκρου 43 ορίηεται 

ανϊτατο όριο αναλογικοφ μιςκϊματοσ ποςοςτό 8% επί τθσ τιμισ πϊλθςθσ των 

εξορυςςομζνων προϊόντων, 10% επί εκείνθσ των ακατζργαςτων παραπροϊόντων και 5% επί 

τθσ τιμισ πϊλθςθσ των εντόσ του λατομείου επεξεργαςμζνων προϊόντων ι παραπροϊόντων 

ςτο δάπεδο του λατομείου.  

5. Τα αναλογικά μιςκϊματα προςδιορίηονται με βάςθ τισ ποςότθτεσ των υλικϊν που 

πωλοφνται κάκε ζτοσ και υπολογίηονται από τα τιμολόγια πϊλθςθσ που υποβάλει ο 

μιςκωτισ μαηί με ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία πωλιςεων (ποςότθτεσ-τιμζσ) ςε 

ςυνδυαςμό με τοπογραφικι επιμζτρθςθ των ποςοτιτων του εξορυχκζντοσ πετρϊματοσ ι 

με άλλθ πρόςφορθ μζκοδο, εφόςον κρικεί αναγκαίο,  όπωσ  ζλεγχο των βιβλίων τθσ 

επιχείρθςθσ και διαςταφρωςθ των υποβαλλόμενων ςτοιχείων με τα υποβαλλόμενα ςτουσ 

πρωτοβάκμιουσ ΟΤΑ ςτοιχεία για τθν καταβολι του ειδικοφ τζλουσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 

62.  

Σε περίπτωςθ ιδιοχρθςιμοποίθςθσ ποςοτιτων για τθν τροφοδοςία εγκαταςτάςεων του 

μιςκωτι,  θ τιμι πϊλθςθσ για τον υπολογιςμό του αναλογικοφ μιςκϊματοσ προςδιορίηεται 

με βάςθ  είτε προγενζςτερα τιμολόγια του ιδίου λατομείου είτε  με βάςθ τθν τιμι 

εξορυςςόμενων προϊόντων αντίςτοιχθσ ποιότθτασ προϊόντων γειτονικϊν λατομείων, ενϊ αν 

ελλείπουν και τα ςτοιχεία αυτά,  λαμβάνεται υπόψθ το κόςτοσ εξόρυξθσ, θ κζςθ και θ 

προςπελαςιμότθτα του λατομείου, θ ποιότθτα του κοιτάςματοσ και οι ςυνκικεσ 

εκμετάλλευςθσ, το επιχειρθματικό κζρδοσ και λοιπά ςτοιχεία που ςυνεκτιμϊνται από τθν 

αρμόδια υπθρεςία. 

6. Ροςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυνολικοφ ποςοφ των μιςκωμάτων, πάγιων και 

αναλογικϊν, των δθμοςίων λατομείων μαρμάρων, φυςικϊν λίκων και βιομθχανικϊν 

ορυκτϊν καταβάλλεται ςτον πρωτοβάκμιο ΟΤΑ ςτθν περιφζρεια του οποίου λειτουργεί το 

λατομείο και το υπόλοιπο πενιντα τοισ εκατό (50%) αποδίδεται ςτο Δθμόςιο, ςφμφωνα με 

τον  Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων (Κ.Ε.Δ.Ε).  

Από το ςυνολικό ποςό των πάγιων και αναλογικϊν μιςκωμάτων των δθμόςιων λατομείων 

αδρανϊν υλικϊν,  ποςοςτό εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) αυτοφ αποδίδεται ςτο 

Δθμόςιο, ςφμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε., ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) αποδίδεται ςτο Δθμόςιο, 

και εγγράφεται ωσ πίςτωςθ ςε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που ςυνιςτάται ςτον τακτικό 

προχπολογιςμό του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, για τθν κάλυψθ δαπανϊν 

τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν (ΓΔΟΡΥ) του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, που ςχετίηονται με δράςεισ για τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ και βιωςιμότθτα τθσ 

εκμετάλλευςθσ των ορυκτϊν πρϊτων υλϊν και είκοςι τοισ εκατό (20%) αποδίδεται ςτθν 



 

 

οικεία Ρεριφζρεια και διατίκεται αποκλειςτικά για ζργα που αποτελοφν αντιςτάκμιςμα των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και οχλιςεων, των ςχετιηομζνων με τθ λατομικι 

δραςτθριότθτα ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα, ςτθν περιφζρεια τθσ οποίασ λειτουργεί το 

λατομείο. 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ρυκμίηεται ο τρόποσ, ο χρόνοσ και θ διαδικαςία απόδοςθσ των ανωτζρω ποςϊν κακϊσ και 

κάκε άλλο ειδικότερο κζμα, ςχετικό με τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ. 

7. Με τθν επιφφλαξθ του επόμενου εδαφίου, τα αδρανι υλικά που εξορφςςονται ωσ 

παραπροϊόντα κατά τθν εκμετάλλευςθ οποιαςδιποτε κατθγορίασ ορυκτϊν, πλθν των 

περιπτϊςεων των παρ. 5 του άρκρου 51 και  2β του άρκρου 52,  διατίκενται ελεφκερα, 

εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ ποιότθτασ τθσ παρ. 10 του άρκρου 59. Ο εκμεταλλευτισ 

υποχρεοφται να καταβάλει το ειδικό τζλοσ υπζρ ΟΤΑ του άρκρου 62 και το αναλογικό 

μίςκωμα, το οποίο ανζρχεται ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) ςτθν τιμι πϊλθςθσ 

ακατζργαςτων υλικϊν ι πζντε τοισ εκατό (5%) ςτθν τιμι πϊλθςθσ επεξεργαςμζνων υλικϊν 

ςτο δάπεδο του λατομείου.  

8. Θ ποςότθτα των αδρανϊν υλικϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου που μπορεί να 

διατεκεί ελεφκερα είναι θ τυχόν εναπομείναςα πζραν τθσ απαιτοφμενθσ για τθν 

αποκατάςταςθ του λατομικοφ χϊρου και πρζπει να προςδιορίηεται ςτισ μελζτεσ (τεχνικι 

και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων), οι οποίεσ εγκρίνονται αρμοδίωσ. Στθν περίπτωςθ των 

λατομείων μαρμάρων, φυςικϊν λίκων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν πρζπει να τεκμθριϊνεται 

από τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ μελζτθσ, ότι θ εκμετάλλευςι τουσ αποτελεί τθν κφρια 

δραςτθριότθτα. Θ εκμετάλλευςθ μαρμάρου ι βιομθχανικοφ ορυκτοφ αποτελεί τθν κφρια 

δραςτθριότθτα όταν το μάρμαρο ι βιομθχανικό ορυκτό που εξορφςςεται είναι το ορυκτό 

με το μεγαλφτερο ποςοςτό ςυμμετοχισ επί τθσ αξίασ των προϊόντων, αμφότερων 

υπολογιςμζνων ςτο δάπεδο του λατομείου. Επίςθσ, ςτθν τεχνικι μελζτθ πρζπει να 

προςδιορίηεται επακριβϊσ θ ορυκτολογικι ςφςταςθ ι το μζγεκοσ τεμαχίων, όπωσ 

κακοριςμόσ κοκκομετρίασ ι διάςταςθσ ακατάλλθλων όγκων ι άλλθ ιδιότθτα των τυχόν 

παραγόμενων παραπροϊόντων, ϊςτε να τεκμθριϊνεται ο λόγοσ που τα κακιςτά 

ακατάλλθλα για τθν κφρια χριςθ για τθν οποία ζχει αδειοδοτθκεί το λατομείο. 

9. Θ υπομίςκωςθ τθσ εκμετάλλευςθσ λατομείων απαγορεφεται. Επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ 

των δικαιωμάτων που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ, φςτερα από ζγκριςθ του 

εκμιςκωτι. Θ μεταβίβαςθ πραγματοποιείται με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, αντίγραφο 

του οποίου υποβάλλεται ςτον εκμιςκωτι μζςα ςε προκεςμία ενόσ (1) μινα από τθν 

απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ μεταβίβαςθσ. Μετά τθν ζγκριςθ τθσ μεταβίβαςθσ και τθ 

ςυνομολόγθςθ τθσ ςχετικισ ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ, θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ 

εξακολουκεί να ιςχφει με τουσ ίδιουσ όρουσ και ςτθ κζςθ του μιςκωτι υπειςζρχεται αυτόσ 

ςτον οποίο μεταβιβάηονται τα μιςκωτικά δικαιϊματα, ο οποίοσ αναλαμβάνει τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του αρχικοφ μιςκωτι. 

 

Άρκρο 46 

Λατομικζσ Ρεριοχζσ εκμετάλλευςθσ αδρανϊν υλικϊν 

1. Ωσ λατομικζσ περιοχζσ για τθν εκμετάλλευςθ αδρανϊν υλικϊν μπορεί να χαρακτθριςτοφν 

δθμόςιεσ, δθμοτικζσ ι ιδιωτικζσ εκτάςεισ, οι οποίεσ κρίνονται κατάλλθλεσ τόςο ωσ προσ τθν 



 

 

ποιότθτα των πετρωμάτων όςο και ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ τθσ αναπτυςςόμενθσ μζςα ςε 

αυτζσ λατομικισ δραςτθριότθτασ ςτο φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον. 

2. Λατομικζσ περιοχζσ κακορίηονται ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, αν τα 

γεωγραφικά τθσ όρια ταυτίηονται με αυτά του νομοφ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 47. Πταν δεν υφίςταται ταφτιςθ των γεωγραφικϊν ορίων νομοφ και Ρεριφερειακισ 

Ενότθτασ και ο νομόσ περιλαμβάνει περιςςότερεσ από μία Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, ο 

κακοριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν γίνεται για το ςφνολο των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων μζςα 

ςτα όρια του αντίςτοιχου νομοφ, με τθν επιφφλαξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παροφςασ 

παραγράφου.  

Λατομικζσ περιοχζσ κακορίηονται όταν θ παραγωγι των λειτουργοφντων λατομείων ςε ιδθ 

κακοριςμζνεσ λατομικζσ περιοχζσ του νομοφ και θ εκμετάλλευςθ των απολιψιμων 

αποκεμάτων των κοιταςμάτων τουσ δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του νομοφ 

με κίνδυνο τθ διατάραξθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ και τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ. Για τον υπολογιςμό των απολιψιμων αποκεμάτων αδρανϊν υλικϊν, με 

ςκοπό τθν κάλυψθ των εκτιμϊμενων αναγκϊν για περίοδο τουλάχιςτον ςαράντα (40) ετϊν, 

λαμβάνονται υπόψθ και τα κοιτάςματα τυχόν αδιάκετων λατομικϊν χϊρων εντόσ των ιδθ 

κακοριςμζνων λατομικϊν περιοχϊν κακϊσ και τα τυχόν παραγόμενα αδρανι υλικά από 

δραςτθριότθτεσ ανακφκλωςθσ (ΑΕΚΚ). 

Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ μπορεί να κακορίηονται λατομικζσ περιοχζσ ςτα γεωγραφικά 

όρια των τζωσ επαρχιϊν ι ςε νθςιά ςτα οποία δεν υπάρχουν κακοριςμζνεσ λατομικζσ 

περιοχζσ, εφόςον διαπιςτωκεί ότι αυτό είναι απαραίτθτο για τθν εξορκολογιςμό τθσ 

κατανομισ των λατομικϊν περιοχϊν ωσ προσ τα κζντρα κατανάλωςθσ.  

3. Κατά τον κακοριςμό μιασ λατομικισ περιοχισ λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ: 

α. θ καταλλθλότθτα του πετρϊματοσ και θ επάρκεια υλικϊν ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

ομαλι τροφοδοςία τθσ αγοράσ. 

β. χωροταξικά κριτιρια, όπωσ τθν Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι, τα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια 

και τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και αειφόρου 

ανάπτυξθσ, θ απόςταςθ και θ ορκολογικι κατανομι ωσ προσ τα κζντρα κατανάλωςθσ. 

γ. περιβαλλοντικά κριτιρια, όπωσ θ μικρότερθ δυνατι όχλθςθ ι βλάβθ ςτο περιβάλλον, θ 

υπαγωγι ι μθ των υποψιφιων εκτάςεων ςτο Εκνικό Σφςτθμα Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν, 

τα λοιπά ευαίςκθτα ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ, θ δυνατότθτα επζκταςθσ των ιδθ 

υφιςτάμενων λατομικϊν περιοχϊν, θ δυνατότθτα δθμιουργίασ λατομικισ περιοχισ ςε 

κζςεισ ιδθ λειτουργοφντων λατομείων, κακϊσ  και τυχόν  εναλλακτικζσ λφςεισ.  

δ. κριτιρια αςφαλοφσ και ορκολογικισ λειτουργίασ, όπωσ θ αςφάλεια εργαηομζνων και 

περιοίκων, θ ορκολογικι εκμετάλλευςθ, θ οικονομία και βιωςιμότθτα των κοιταςμάτων.  

ε. κριτιρια προςταςίασ αρχαιοτιτων και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ.  

4. Για τον κακοριςμό των λατομικϊν περιοχϊν, ο οικείοσ Ρεριφερειάρχθσ διερευνά ανά 

πενταετία τθν επάρκεια των υλικϊν από τισ ιδθ κακοριςμζνεσ λατομικζσ περιοχζσ ςε κάκε 

νομό τθσ Ρεριφζρειασ. Σε περίπτωςθ επάρκειασ εκδίδει αιτιολογθμζνθ διαπιςτωτικι πράξθ. 

Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, ο Ρεριφερειάρχθσ, φςτερα από αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του 

Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου για τα ηθτιματα που αναφζρονται ςτισ  παρ. 2 και 3, θ οποία 

παρζχεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία δφο (2) μθνϊν, υποβάλλει ειςιγθςθ προσ τον 

Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για τον κακοριςμό νζων λατομικϊν 

περιοχϊν.  Ο Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ εκδίδει ςχετικι εγκριτικι 

απόφαςθ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.      



 

 

5. Οι λατομικζσ περιοχζσ για τθν εκμετάλλευςθ αδρανϊν υλικϊν κακορίηονται, φςτερα από 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ επιτροπισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47, με απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ, 

θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Θ επιτροπι εξετάηει τισ 

προχποκζςεισ των παρ. 1, 2 και 3 και του άρκρου 47, κακϊσ και αν υπάρχουν οι 

απαγορευτικοί λόγοι του άρκρου 49 και διατυπϊνει αιτιολογθμζνα τθ γνϊμθ τθσ. Θ 

απόφαςθ κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν εκμετάλλευςθσ αδρανϊν υλικϊν εκδίδεται 

μζςα ςε  πζντε (5)  ζτθ από τθ δθμοςίευςθ τθσ  απόφαςθσ τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου 

του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

6. Σφμφωνα με το άρκρο 15 του ν. 1515/1985 (Αϋ 18), που διατθρικθκε ςε ιςχφ με το άρκρο 

41 του ν. 4277/2014 (Αϋ 156), ειδικϊσ ςτθν  Ρεριφζρεια Αττικισ, μπορεί με τισ 

προχποκζςεισ των παρ. 2 και 3 και τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ παρ. 5 του παρόντοσ άρκρου, 

φςτερα από ειςιγθςθ του αρμόδιου Ρεριφερειάρχθ και γνϊμθ του Συμβουλίου του 

Μθτροπολιτικοφ Σχεδιαςμοφ, να κακορίηονται κζςεισ ςυγκζντρωςθσ λατομικϊν 

επιχειριςεων εκμετάλλευςθσ αδρανϊν υλικϊν με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ.  

 

Άρκρο 47  

Διαδικαςία κακοριςμοφ λατομικϊν περιοχϊν 

1. Αν,  μετά τθν τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρ. 4 του άρκρου 46, πρζπει να κακοριςκεί 

λατομικι περιοχι, με απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, ςυνιςτάται ςτθν ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ Επιτροπι Κακοριςμοφ Λατομικϊν 

Ρεριοχϊν. Θ επιτροπι αποτελείται από οκτϊ τακτικά μζλθ  με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ  ωσ 

εξισ: 

α) ζναν υπάλλθλο του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με ειδικότθτα μθχανικοφ 

μεταλλείων ι μθχανικοφ ορυκτϊν πόρων ι διπλωματοφχου μθχανικοφ άλλθσ ιςότιμθσ και 

αντίςτοιχθσ με τισ παραπάνω ειδικότθτεσ, με τον αναπλθρωτι του. 

β) ζναν υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, με τον 

αναπλθρωτι του. 

γ) ζναν υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, με 

ειδικότθτα πολιτικοφ μθχανικοφ ι τοπογράφου μθχανικοφ ι αρχιτζκτονα μθχανικοφ, με τον 

αναπλθρωτι του. 

δ)  ζναν υπάλλθλο τθσ τεχνικισ Υπθρεςίασ του διμου τθσ ζδρασ του οικείου νομοφ, με 

ειδικότθτα τοπογράφου μθχανικοφ ι πολιτικοφ μθχανικοφ. Αν δεν υπθρετεί υπάλλθλοσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ειδικότθτασ ορίηεται υπάλλθλοσ προερχόμενοσ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία 

άλλου διμου εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων του νομοφ, με τον αναπλθρωτι του. 

ε) το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, με τον αναπλθρωτι του. 

ςτ) ζναν υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ τθσ οικείασ 

Ρεριφζρειασ, ειδικότθτασ μθχανικοφ, κατά προτίμθςθ πολεοδόμου χωροτάκτθ, με τον 

αναπλθρωτι του. 

η) ζναν υπάλλθλο του Ινςτιτοφτου Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν & Μελετϊν 

(Ι.Γ.Μ.Ε.), με ειδικότθτα γεωλόγου ι μθχανικοφ μεταλλείων ι μθχανικοφ ορυκτϊν πόρων ι 

διπλωματοφχου μθχανικοφ άλλθσ ιςότιμθσ και αντίςτοιχθσ με τισ παραπάνω ειδικότθτασ, 

με τον αναπλθρωτι του. 



 

 

θ) ζνα δθμοτικό υπάλλθλο, από διμο που ορίηει θ Ρεριφερειακι Ζνωςθ Διμων (ΡΕΔ) τθσ 

οικείασ Ρεριφζρειασ, με τον αναπλθρωτι του.  

Αν μζςα ςτον νομό, ςτα όρια του οποίου κακορίηονται λατομικζσ περιοχζσ, 

περιλαμβάνονται περιςςότερεσ από μία Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, οι ανωτζρω εκπρόςωποι 

ορίηονται από τισ αντίςτοιχεσ ωσ άνω υπθρεςίεσ τθσ ζδρασ του οικείου νομοφ, ενϊ αν δεν 

υπθρετοφν ςε αυτζσ υπάλλθλοι των προβλεπόμενων ειδικοτιτων, από αντίςτοιχθ υπθρεςία 

εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων του οικείου νομοφ.  

Οι δαπάνεσ μετακίνθςθσ εκτόσ ζδρασ των μελϊν τθσ Επιτροπισ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 

Επιτροπζσ Κακοριςμοφ Λατομικϊν Ρεριοχϊν, βαρφνουν τον προχπολογιςμό του εκάςτοτε 

φορζα προζλευςισ τουσ. 

Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ.  

2. Σε περίπτωςθ κακοριςμοφ χϊρου ςυγκζντρωςθσ ι λατομικισ περιοχισ ςτθν 

Ρεριφζρεια Αττικισ, ςφμφωνα με το άρκρο 15 του ν. 1515/1985 (Αϋ 18), που διατθρικθκε 

ςε ιςχφ με το άρκρο 41 του ν. 4277/2014 (Αϋ 156)  ςτθν Επιτροπι τθσ παρ. 1 του παρόντοσ 

άρκρου ςυμμετζχει ωσ ζνατο μζλοσ και εκπρόςωποσ τθσ Διεφκυνςθσ Σχεδιαςμοφ 

Μθτροπολιτικϊν Αςτικϊν και Ρεριαςτικϊν Ρεριοχϊν (Δ/νςθ Σ.Μ.Α.Ρ.Ρ.) του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

3. Ρρόεδροσ τθσ επιτροπισ ορίηεται ο υπάλλθλοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ τθσ περίπτ.  α τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου. Θ Επιτροπι βρίςκεται ςε απαρτία 

εφόςον παρίςτανται  πζντε (5) μζλθ. Οι αποφάςεισ τθσ λαμβάνονται με πλειοψθφία των 

παρόντων μελϊν. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ ψιφοσ του προζδρου. 

4. Αν από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ τθσ παρ. 1 προκφπτει ότι δεν κακίςταται 

δυνατόσ ο κακοριςμόσ λατομικϊν περιοχϊν εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων ενόσ νομοφ, ο 

οικείοσ Ρεριφερειάρχθσ, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςυγκεκριμζνου νομοφ ςε 

αδρανι υλικά, ανακζτει με απόφαςι του τον κακοριςμό λατομικϊν περιοχϊν ι τθν 

επζκταςθ των ιδθ υφιςταμζνων ςε επιτροπι όμορου νομοφ τθσ Ρεριφζρειασ δικαιοδοςίασ 

του. Στθν περίπτωςθ αυτι θ τεκμθρίωςθ για τθν ορκολογικι χωροταξικι κατανομι των 

λατομείων αναφζρεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 

5. Τα ςχζδια κακοριςμοφ των λατομικϊν περιοχϊν, για τα οποία γνωμοδοτεί κετικά θ 

Επιτροπι τθσ παρ. 1 υποβάλλονται ςε διαδικαςία Ρεριβαλλοντικοφ Ρροελζγχου (ΡΡ), ϊςτε 

να διακριβωκεί αν αναμζνονται ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. Σε κετικι 

περίπτωςθ εφαρμόηεται θ διαδικαςία Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ (Σ.Ρ.Ε) 

ςφμφωνα με τθν ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ.107017/28.8.2006 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίασ Ζργων και του 

Υφυπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ (Β’1225), ςε 

ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 2001/42/ΕΚ. Τα ςχζδια λατομικϊν περιοχϊν που βρίςκονται 

ςτο ςφνολό τουσ ι μερικϊσ μζςα ςτισ περιοχζσ του Ευρωπαϊκοφ Οικολογικοφ δικτφου 

NATURA 2000, υποβάλλονται υποχρεωτικά ςτθ διαδικαςία Σ.Ρ.Ε. 

Αν το αποτζλεςμα τθσ Σ.Ρ.Ε. διαφοροποιείται από τθν ειςθγθτικι ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 

παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, το αποτζλεςμα αυτό τίκεται υπόψθ τθσ εν λόγω Επιτροπισ, 

για να διαμορφϊςει εκ νζου τθ γνϊμθ τθσ, ςυμμορφοφμενθ με τα αποτελζςματα τθσ Σ.Ρ.Ε. 

6. Μετά τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ και πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του 

κακοριςμοφ λατομικισ περιοχισ, ο Ρεριφερειάρχθσ ηθτεί τθν ζγκριςθ του Υπουργοφ 

Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, θ οποία χορθγείται ςφμφωνα με το άρκρο 10 του ν. 3028/2002 



 

 

(Α’ 153). Θ ζγκριςθ αυτι δεν ηθτείται αν θ αρχι αυτι ζχει γνωμοδοτιςει προθγουμζνωσ ςτο 

ςτάδιο τθσ Σ.Ρ.Ε. 

Για τθ ςφνταξθ τθσ γνϊμθσ τθσ θ Επιτροπι μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ τθ γνϊμθ ι τθ 

ςυνδρομι οποιαςδιποτε άλλθσ υπθρεςίασ ι φορζα, κατά τθν κρίςθ τθσ. 

7. Μετά τον κακοριςμό κάκε λατομικισ περιοχισ που περιλαμβάνει  δθμόςιεσ ι δθμοτικζσ 

εκτάςεισ, ομάδα εργαςίασ που αποτελείται από τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παρ.1 του 

παρόντοσ άρκρου που εκπροςωποφν: α) το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, β) τθ 

Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Ζργων ι τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ των διμων, όταν πρόκειται για 

δθμόςιεσ ι δθμοτικζσ εκτάςεισ αντίςτοιχα, και γ) το Ι.Γ.Μ.Ε. προβαίνει ςε κατανομι 

(χωροταξικι) των λατομικϊν χϊρων μζςα ςτθ λατομικι περιοχι.  

Θ ανωτζρω κατανομι ολοκλθρϊνεται μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

απόφαςθσ κακοριςμοφ τθσ λατομικισ περιοχισ. Θ ςχετικι ειςιγθςθ τθσ ανωτζρω ομάδασ 

εργαςίασ τθσ επιτροπισ  εγκρίνεται με απόφαςθ του αρμόδιου Ρεριφερειάρχθ.  

8. Θ Επιτροπι τθσ παρ. 1 μπορεί, κατ' εξαίρεςθ, να ςυνιςτάται από τον αρμόδιο 

Ρεριφερειάρχθ φςτερα από αίτθςθ ενδιαφερομζνου για τον κακοριςμό περιοχισ 

προςφερόμενθσ ωσ λατομικισ, με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία των άρκρων 46 και 

47. Θ αίτθςθ πρζπει, επί ποινι απαραδζκτου να ςυνοδεφεται από αα) παράβολο πζντε 

χιλιάδων (5.000) ευρϊ το οποίο καταβάλλεται υπζρ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, 

αναπροςαρμοηόμενο με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  και ββ) 

ςτοιχεία που αποδεικνφουν ότι ο αιτϊν ζχει το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ αδρανϊν υλικϊν 

ςτθν ζκταςθ, ςτθν οποία αναφζρεται θ αίτθςι του ι ζχει προβεί ςε ενζργειεσ για τθ 

δζςμευςθ τθσ ζκταςθσ, όπωσ προςφμφωνο αγοράσ ι μίςκωςθσ τθσ περιοχισ για τθν 

ςυγκεκριμζνθ χριςθ με ςκοπό τθν απόκτθςθ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ. Τα ζξοδα 

εκπόνθςθσ μελζτθσ Ρ.Ρ. και τα ςχετικά με τθ διαδικαςία Σ.Ρ.Ε τθσ παρ. 5, όπου αυτι 

απαιτείται,  επιβαρφνουν τον ενδιαφερόμενο. 

 

Άρκρο 48 

Χωροκζτθςθ, τροποποίθςθ και αποχαρακτθριςμόσ  

λατομικϊν περιοχϊν  

1. Οι λατομικζσ περιοχζσ χωροκετοφνται, ςε απόςταςθ τουλάχιςτον χιλίων (1000) μζτρων 

από εγκεκριμζνα ςχζδια πόλεωσ ι οικιςμϊν προχφιςταμζνων του ζτουσ 1923, τα όρια των 

οποίων ζχουν εγκρικεί με διοικθτικζσ πράξεισ, ςφμφωνα με τα από 21.11.1979 «Ρερί 

κακοριςμοφ των ορίων των προ τθσ 16.8.1923 υφιςταμζνων οικιςμϊν, των ςτερουμζνων 

εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου (Δϋ693), 2.3.1981 «Ρερί των λθπτζων υπόψθ ςτοιχείων 

και του τρόπου κακοριςμοφ των ορίων των πρό τθσ 16.8.1923 υφιςταμζνων οικιςμϊν των 

ςτερουμζνων εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου ωσ και κακοριςμοφ των όρων και 

περιοριςμϊν δομιςεωσ των οικοπζδων αυτϊν» (Δϋ 138) και 24.4. 1985 «Τρόποσ 

κακοριςμοφ ορίων οικιςμϊν τθσ χϊρασ μζχρι 2000 κατοίκουσ, κατθγορίεσ αυτϊν και 

κακοριςμόσ όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ τουσ» (Δϋ181) προεδρικά διατάγματα. Αν 

πρόκειται να χωροκετθκεί λατομικι περιοχι πλθςίον οικιςμοφ που ζχει οριοκετθκεί με 

νομαρχιακι απόφαςθ, πριν τον κακοριςμό τθσ λατομικισ περιοχισ, πρζπει να γίνει 

αναδθμοςίευςθ των ορίων του οικιςμοφ με προεδρικό διάταγμα.  

Μζςα ςτισ λατομικζσ περιοχζσ κακϊσ και ςε απόςταςθ τουλάχιςτον χιλίων μζτρων ζξω από 

τθν οριογραμμι τουσ απαγορεφεται θ επζκταςθ του ςχεδίου πόλεωσ ι θ δθμιουργία 



 

 

ανεξάρτθτου ρυμοτομικοφ ςχεδίου ι θ ανζγερςθ οποιουδιποτε κτίςματοσ, με εξαίρεςθ 

εκείνα που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθ λατομικι δραςτθριότθτα και ειδικότερα 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των προϊόντων εξόρυξθσ και λοιπϊν κατεργαςιϊν 

κακετοποίθςθσ τθσ εξορυκτικισ δραςτθριότθτασ.  

2. Το όριο των χιλίων μζτρων τθσ παρ. 1 δεν ιςχφει για τθν ανζγερςθ κτιρίων και 

μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων, όπωσ αυτζσ ορίηονται 

ςτισ παρ. 1 ζωσ 5 του άρκρου 17 του ν.3982/2011 (Α’143), για τισ μονάδεσ των περιπτ. γϋ 

και ηϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 18 του ιδίου νόμου και για τισ εγκαταςτάςεισ ζργων 

Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (Α.Ρ.Ε.). Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ χωροκζτθςθ 

πραγματοποιείται ςε αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ των πεντακοςίων μζτρων από τα όρια των 

λατομικϊν περιοχϊν. Επίςθσ, κατά τθ χωροκζτθςθ πλθςίον λατομικϊν περιοχϊν 

Επιχειρθματικϊν Ράρκων όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο τρίτο μζροσ του ν.3982/2011, 

κάτω από το όριο των χιλίων και ςε απόςταςθ όχι μικρότερθ των πεντακοςίων μζτρων 

επιτρζπεται μόνο θ ανζγερςθ κτιρίων και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων για τθν άςκθςθ 

δραςτθριοτιτων όπωσ ορίηονται ςτισ παρ. 1 ζωσ 5 του άρκρου 59 και για τισ μονάδεσ των 

περιπτ. γϋ και ηϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 18 του ν. 3982/2011.  

Θ ελάχιςτθ απόςταςθ χωροκζτθςθσ από τα όρια τθσ λατομικισ περιοχισ, όταν πρόκειται 

για πυλϊνεσ ανεμογεννθτριϊν, ορίηεται ςτα εκατόν πενιντα (150) μζτρα.  

Ομοίωσ, το όριο των χιλίων μζτρων δεν ιςχφει για τθν ανζγερςθ κτιρίων που προορίηονται 

για γεωργοκτθνοτροφικζσ και υδατοκαλλιεργθτικζσ εγκαταςτάςεισ, ςτζγαςτρα ςφαγισ, 

γεωργικζσ αποκικεσ, δεξαμενζσ και κερμοκιπια, όπωσ αυτά περιγράφονται ςτο άρκρο 163 

του Κϊδικα Βαςικισ Ρολεοδομικισ Νομοκεςίασ (π.δ. 14.7.1999, Δϋ 580), τα οποία 

χωροκετοφνται ςε αποςτάςεισ μεγαλφτερεσ των πεντακοςίων μζτρων από τα όρια τθσ 

λατομικισ περιοχισ.  Ειδικϊσ για τισ πτθνοτροφικζσ και κτθνοτροφικζσ μονάδεσ απαιτείται 

προθγοφμενθ κετικι γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου Σταυλιςμοφ του άρκρου 4 του 

ν.4056/2012 (Α’ 52). 

Οι ανωτζρω αποςτάςεισ μπορεί να περιορίηονται, κατά περίπτωςθ, με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από ειςιγθςθ του αρμόδιου 

Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν 

και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, εφόςον το ανάγλυφο τθσ 

περιοχισ και οι ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ το επιτρζπουν. 

Θ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ παραγράφου κακϊσ και τθσ παρ. 1 ανατίκεται 

ςτα οικεία πολεοδομικά όργανα του ν. 4067/2012 (Α’79). 

Τα δαςοτεχνικά ζργα των άρκρων 15 και 16 του ν. 998/79 εκτελοφνται ανεξαρτιτωσ τθσ 

απόςταςισ τουσ από το όριο τθσ λατομικισ περιοχισ.  

3. Σε νθςιωτικζσ περιοχζσ, αν δεν υφίςταται θ δυνατότθτα τιρθςθσ τθσ απόςταςθσ των 

χιλίων  μζτρων τθσ παρ. 1 ι ςε παραμεκόριεσ περιοχζσ, ςτισ οποίεσ υφίςταται επιτακτικι 

ανάγκθ εξαςφάλιςθσ αδρανϊν υλικϊν για τθν ομαλι λειτουργία τθσ αγοράσ και τθν 

εκτζλεςθ δθμόςιων ζργων, είναι δυνατόσ ο περιοριςμόσ τθσ απόςταςθσ αυτισ, από μζροσ ι 

το ςφνολο των ορίων τθσ λατομικισ περιοχισ, με τθ ςχετικι απόφαςθ κακοριςμοφ τθσ. 

Για τον περιοριςμό τθσ ανωτζρω απόςταςθσ, θ Επιτροπι τθσ παρ. 1 του άρκρου 47 

ςυνεκτιμά τθν ζκταςθ τθσ λατομικισ περιοχισ, τθ μορφολογία και το ανάγλυφο του 

εδάφουσ, τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του πετρϊματοσ που πρόκειται να εξορυχκεί και τον 

τρόπο εξόρυξισ του, κακϊσ και το μζγεκοσ και το είδοσ του γειτνιάηοντοσ ρυμοτομικοφ 



 

 

ςχεδίου και των κτιςμάτων, με ςκοπό τθν αςφάλεια και τθν υγεία των εργαηομζνων, των 

περιοίκων και των διερχόμενων κακϊσ και τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο περιοριςμόσ τθσ ανωτζρω απόςταςθσ και των αποςτάςεων που 

προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των παραγράφων 2, 3, 4 του άρκρου 85 του Κανονιςμοφ 

Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (Δ7/Α/οικ. 12050/2223/23.5.2011ϋ απόφαςθ του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ (Βϋ 1227) από τα όρια τθσ λατομικισ 

περιοχισ, δεν επιτρζπεται να είναι μικρότεροσ από τισ ελάχιςτεσ προβλεπόμενεσ από το 

ςυγκεκριμζνο κανονιςμό για τθ χωροκζτθςθ των εξορυκτικϊν εργαςιϊν αν γίνεται χριςθ 

εκρθκτικϊν υλϊν. 

4. Με τα κριτιρια τθσ παρ. 3 του παρόντοσ άρκρου είναι δυνατόσ ο περιοριςμόσ του 

εφρουσ τθσ ηϊνθσ προςταςίασ λατομικισ περιοχισ, με τθ ςχετικι απόφαςθ κακοριςμοφ τθσ, 

κάτω των χιλίων (1000) μζτρων από τμιμα των ορίων τθσ ςτισ περιπτϊςεισ 

εγκαταλελειμμζνων, μικρϊν και φκινόντων οικιςμϊν. Ο ανωτζρω περιοριςμόσ εφαρμόηεται 

εφόςον θ λατομικι περιοχι περικλείει κατάλλθλα πετρϊματα για τθν παραγωγι καλισ 

ποιότθτασ υλικϊν και ςυμβάλλει ςτθν πλζον ορκολογικι χωροταξικι κατανομι των 

λατομείων, ςτθ ςτιριξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και ςτθν παραμονι   του πλθκυςμοφ ςτουσ 

οικιςμοφσ αυτοφσ. 

Φςτερα από αίτθμα ενόσ διμου και αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του οικείου περιφερειακοφ 

ςυμβουλίου για τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων του προθγουμζνου εδαφίου, είναι 

δυνατόσ ο περιοριςμόσ, κάτω των χιλίων (1000) μζτρων, του εφρουσ τθσ ηϊνθσ προςταςίασ 

λατομικισ περιοχισ που ζχει ιδθ κακοριςτεί. Ο περιοριςμόσ του εφρουσ αυτοφ γίνεται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 47, θ οποία κακορίηει τθν επιτρεπτι απόςταςθ με βάςθ τα κριτιρια 

του προθγοφμενου εδαφίου, το ςχετικό αίτθμα του διμου και τθ γνωμοδότθςθ του 

Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, που διαβιβάηεται ς' αυτιν από τθν  αρμόδια υπθρεςία τθσ 

οικείασ Ρεριφζρειασ. 

Θ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παροφςασ παραγράφου ανατίκεται ςτα οικεία 

πολεοδομικά όργανα του ν. 4067/2012 (Α’79). 

5. Θ εκμετάλλευςθ των λατομείων αδρανϊν υλικϊν εντόσ των λατομικϊν περιοχϊν 

χαρακτθρίηεται ωσ δθμόςιασ ωφζλειασ. Στισ περιοχζσ αυτζσ το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ 

των αδρανϊν υλικϊν υπεριςχφει καταρχάσ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ οποιαςδιποτε 

κατθγορίασ ορυκτϊν. Κατ' εξαίρεςθ, αν υπάρχουν κοιτάςματα μεταλλευμάτων, 

βιομθχανικϊν ορυκτϊν ι μαρμάρων ςε ςθμαντικζσ ποςότθτεσ και ζχουν ουςιϊδθ ςθμαςία 

για τθν εκνικι οικονομία, το δικαίωμα εκμετάλλευςθσ των ορυκτϊν αυτϊν υπεριςχφει. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, εκδίδεται απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του ΙΓΜΕ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Στθ 

ςυνζχεια, για τα λατομικά ορυκτά ακολουκείται θ διαδικαςία τροποποίθςθσ τθσ ςχετικισ 

ςφμβαςθσ μίςκωςθσ,  ςφμφωνα με τθν παρ. 11 του άρκρου 53 κακϊσ και των ςχετικϊν 

εγκρίςεων ι γνωςτοποιιςεων. 

Οι λατομικζσ περιοχζσ, μετά τον κακοριςμό τουσ, κακϊσ και οι ιδθ κακοριςκείςεσ ςτο 

ςφνολο ι ςε μζροσ αυτϊν, δεν μεταβάλλουν τον χαρακτιρα τουσ με μεταγενζςτερεσ του 

κακοριςμοφ τουσ  πολεοδομικζσ, χωροταξικζσ, δαςικζσ ι άλλεσ διατάξεισ, μζχρι τθ μζγιςτθ 

δυνατι αξιοποίθςθ των αποκεμάτων των κοιταςμάτων τουσ.  

6. Οι λατομικζσ περιοχζσ ενεργοποιοφνται με τθν κατακφρωςθ ενόσ διαγωνιςμοφ μίςκωςθσ 

τουλάχιςτον ενόσ λατομικοφ χϊρου μζςα ςε αυτιν. Μθ ενεργοποιθμζνεσ λατομικζσ 



 

 

περιοχζσ μποροφν να αποχαρακτθρίηονται, ολικά ι μερικά με απόφαςθ του οικείου 

Ρεριφερειάρχθ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47, για 

λόγουσ που τυχόν δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ κατά τον κακοριςμό τουσ ι για λόγουσ που 

προζκυψαν μετά τον κακοριςμό τουσ και επιβάλλουν τον αποχαρακτθριςμό τουσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ, εφόςον οι περιοχζσ αυτζσ δεν ζχουν ενεργοποιθκεί μζςα ςε πζντε (5) ζτθ από 

το χαρακτθριςμό τουσ, αποχαρακτθρίηονται με απόφαςθ του οικείου Ρεριφερειάρχθ που 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Το χρονικό διάςτθμα τθσ πενταετίασ 

μπορεί να παρατακεί για μία ακόμα διετία με απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του οικείου 

Ρεριφερειάρχθ.  

7. Λατομικζσ περιοχζσ που ζχουν ενεργοποιθκεί ςτο παρελκόν και ζχουν περιζλκει ςε 

αδράνεια πλζον τθσ δεκαετίασ αποχαρακτθρίηονται, ολικά ι μερικά με απόφαςθ του 

οικείου Ρεριφερειάρχθ εφόςον κρικεί ότι δεν ςυντρζχει πλζον λόγοσ διατιρθςισ τουσ. Θ 

απόφαςθ αυτι του Ρεριφερειάρχθ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 

εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ και 

αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου.  

8. Σε περίπτωςθ απϊλειασ τθσ δαςικισ βλάςτθςθσ λατομικϊν περιοχϊν που ζχουν 

κακοριςτεί μζςα ςε δάςθ ι δαςικζσ εκτάςεισ, λόγω πυρκαγιάσ, παράνομθσ υλοτομίασ ι 

άλλθσ αιτίασ, που επιςυνζβθ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ κακοριςμοφ τουσ, ο 

κακοριςμόσ τθσ λατομικισ περιοχισ και θ εκμετάλλευςθ του λατομείου δεν κίγονται από 

τθν κιρυξθ τθσ αναδάςωςθσ. Αποφάςεισ κιρυξθσ αναδάςωςθσ, πρωτόκολλα διοικθτικισ 

αποβολισ, διοικθτικζσ ποινζσ προςτίμων ι ειδικισ αποηθμίωςθσ που ζχουν εκδοκεί ςε 

βάροσ λατομικϊν περιοχϊν του προθγοφμενου εδαφίου ανακαλοφνται υποχρεωτικά με 

πράξθ του αρμοδίου οργάνου.  

9. Με διαδικαςία ανάλογθ εκείνθσ του κακοριςμοφ τθσ είναι δυνατι θ τροποποίθςθ, 

επζκταςθ ι περιοριςμόσ των ορίων ενεργοποιθμζνθσ λατομικισ περιοχισ ι τθσ 

χωροταξικισ κατανομισ εντόσ αυτισ, φςτερα από αίτθςθ που ςυνοδεφεται  από παράβολο 

τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ το οποίο καταβάλλεται υπζρ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, και 

αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

10. Τα ζργα υποδομισ που απαιτοφνται για τα λατομεία που χωροκετοφνται εντόσ 

λατομικϊν περιοχϊν, όπωσ θ καταςκευι πρόςκετου οδικοφ δικτφου εξωτερικισ 

προςπζλαςθσ μζχρι των ορίων των λατομικϊν χϊρων και οι επεκτάςεισ κεντρικϊν δικτφων 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ, υδροδότθςθσ και επικοινωνιϊν, εκτελοφνται από τουσ 

εκμεταλλευτζσ και αποδίδονται ςε κοινι χριςθ. Θ εντόσ τθσ λατομικισ περιοχισ οδοποιία 

που εξυπθρετεί τθν επικοινωνία των λατομικϊν χϊρων χρθςιμοποιείται ακωλφτωσ από τθ 

δαςικι και τθν πυροςβεςτικι υπθρεςία κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ. Θ 

δαπάνθ των ζργων υποδομισ που τυχόν εξυπθρετοφν περιςςότερουσ από ζναν λατομικοφσ 

χϊρουσ τθσ παρ. 9 του παρόντοσ άρκρου αναλαμβάνεται από τουσ αντίςτοιχουσ μιςκωτζσ 

των λατομικϊν χϊρων κατ' αναλογία, που κακορίηεται με απόφαςθ του αρμόδιου 

Ρεριφερειάρχθ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ περιφζρειασ.  

Για δθμόςια ι δθμοτικά λατομεία εντόσ λατομικϊν περιοχϊν, θ πραγματικι δαπάνθ των 

ζργων υποδομισ ςυμψθφίηεται μετά τθν ζναρξθ παραγωγικισ λειτουργίασ του λατομείου 

με το αναλογικό μίςκωμα τθσ παρ. 4 του άρκρου 45. Για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

ςυμψθφιςμοφ απαιτείται αίτθςθ του μιςκωτι, θ οποία υποβάλλεται ςτθν  αρμόδια 

υπθρεςία τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ όταν  ολοκλθρωκεί ςυνολικά θ εκτζλεςι των 

ζργων υποδομισ ι εκτελεςτεί ολοκλθρωμζνο τμιμα αυτϊν. Θ διενζργεια και το φψοσ των 



 

 

δαπανϊν των ζργων υποδομισ εκτιμάται από τριμελι επιτροπι τεχνικϊν υπαλλιλων που 

ςυγκροτείται για τον λόγο αυτόν με απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ. Το πρακτικό τθσ επιτροπισ κοινοποιείται με κάκε πρόςφορο τρόπο ςτον 

μιςκωτι, ο οποίοσ διατυπϊνει ςτθν επιτροπι αντιρριςεισ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 

ενόσ (1) μινα. Αν διατυπωκοφν αντιρριςεισ, θ επιτροπι ςυνεδριάηει εκ νζου εντόσ ενόσ (1) 

μινα, προκειμζνου να εξετάςει τισ αντιρριςεισ του μιςκωτι, τισ οποίεσ είτε λαμβάνει 

υπόψθ  και τροποποιεί το αρχικό πρακτικό τθσ είτε τισ απορρίπτει αιτιολογθμζνα.   Θ 

διαδικαςία του ςυμψθφιςμοφ ολοκλθρϊνεται μζςα ςε  ζξι μινεσ από τθν υποβολι τθσ 

αίτθςθσ του μιςκωτι, με τθν  ζκδοςθ απόφαςθσ του Συντονιςτι τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ περί κακοριςμοφ των προσ ςυμψθφιςμό δαπανϊν ι περί 

απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ ςυμψθφιςμοφ. 

 

Άρκρο 49  

Απαγορεφςεισ εκμετάλλευςθσ λατομείων 

1. Απαγορεφεται θ εκμετάλλευςθ λατομείων, αν από αυτιν δθμιουργοφνται: 

α) κίνδυνοι για τθν αςφάλεια τθσ ηωισ ι για τθν υγεία των εργαηομζνων, των περιοίκων και 

των διερχομζνων, κακϊσ και βλάβεσ ςε ζργα δθμόςιασ ωφζλειασ, 

β) βλάβεσ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και μνθμεία ι ιςτορικά μνθμεία ι τουριςτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, 

γ) ςοβαρζσ αλλοιϊςεισ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, που δεν μποροφν να 

αντιμετωπιςτοφν με τθ λιψθ ανάλογων μζτρων και με κόςτοσ οικονομικά αποδεκτό. 

Απαιτείται θ ςυνδρομι, ςωρευτικά, των εξισ προχποκζςεων:  

αα) ςφμφωνθ γνϊμθ του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ  για λόγουσ αςφάλειασ και ορκολογικισ εκμετάλλευςθσ. 

ββ) ζγκριςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο 

άρκρο 10 του ν. 3028/2002 (Αϋ153), εάν δεν ζχει χορθγθκεί ςε προγενζςτερο ςτάδιο, 

γγ) ζγκριςθ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, όπωσ προβλζπεται ςτο ν. 4014/2011 

(Αϋ209),  

δ) ζγκριςθ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ από τθν οποία προκφπτει ότι είναι εφικτόσ ο 

ςχεδιαςμόσ ορκολογικισ εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα όςα προβλζπονται ςτον Κανονιςμό 

Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ), 

2. Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ αϋ, βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, δεν επιτρζπεται 

επίςθσ θ εκμετάλλευςθ λατομείων όταν κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ μελζτθσ 
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εκμετάλλευςθσ κρικεί ότι θ αιτοφμενθ ζκταςθ δεν επαρκεί για τθν εξαςφάλιςθ ορκολογικισ 

και αςφαλοφσ εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ΚΜΛΕ. 

3. Αν για τθ χωροκζτθςθ του λατομείου απαιτείται θ διερεφνθςθ και ειδικότερων 

απαγορευτικϊν λόγων, κατά το ςτάδιο ζγκριςθσ τθσ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ 

ςυνυποβάλλεται κατά περίπτωςθ, γνωμοδότθςθ των εξισ υπθρεςιϊν:  

α) τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ για το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ του λατομικοφ χϊρου, 

β) του Διαχειριςτι του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε.), 

γ) του Διαχειριςτι Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ Αερίου ΑΕ (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ΑΕ),  

δ) τθσ αρχι ι του φορζα διαχείριςθσ αγωγϊν μεταφοράσ ι διανομισ ι αποκικευςθσ 

(υπζργειων ι υπόγειων εγκαταςτάςεων) υδρογονανκράκων και παραγϊγων αυτϊν. 

Για τθν αναγκαιότθτα ι μθ των γνωμοδοτιςεων των περιπτ. β, γ και δ υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ του υπογράφοντοσ τθ ςχετικι μελζτθ μθχανικοφ. 

Δεν απαιτείται θ εκ νζου γνωμοδότθςθ των ωσ άνω υπθρεςιϊν ι οργανιςμϊν, εφόςον 

αυτζσ ζχουν γνωμοδοτιςει κατά το ςτάδιο χοριγθςθσ τθσ ζγκριςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

ι τθσ μίςκωςθσ του λατομικοφ χϊρου ι τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ και δεν ζχει 

παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν ετϊν από τθν ζκδοςθ των εν λόγω 

γνωμοδοτιςεων.  

Για τα λατομεία που χωροκετοφνται μζςα ςε λατομικζσ περιοχζσ δεν απαιτείται θ 

γνωμοδότθςθ των ωσ άνω υπθρεςιϊν. 

4. Θ ίδρυςθ λατομείου μζςα ςε περιοχζσ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ρροςτατευόμενων 

Ρεριοχϊν του άρκρου 3 του ν. 3937/2011 (Αϋ 60),  είναι δυνατι μόνο ςτισ  ηϊνεσ  ι περιοχζσ 

εκείνεσ, ςτισ οποίεσ επιτρζπεται θ λατομικι δραςτθριότθτα είτε από τον νόμο, είτε από τα 

διατάγματα και τισ υπουργικζσ ι άλλεσ αποφάςεισ προςταςίασ και διαχείριςθσ των 

περιοχϊν αυτϊν, και ςφμφωνα με τισ περαιτζρω εξειδικεφςεισ ι περιοριςμοφσ που τίκενται 

ςτισ πράξεισ  αυτζσ. 

 

Άρκρο 50 

Ζρευνα λατομικϊν ορυκτϊν  

1. Θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων βιομθχανικϊν 

ορυκτϊν, μαρμάρων, φυςικϊν λίκων κακϊσ και αδρανϊν υλικϊν ειδικϊν χριςεων, πλθν 

τθσ μαρμαρόςκονθσ, μαρμαροψθφίδασ και των αςβεςτολικικϊν αντιολιςκθρϊν 

πραγματοποιείται με τισ προχποκζςεισ των άρκρων 58 και 59 του ν. 4442/2016 (Α’ 230). 



 

 

2. Δεν επιτρζπεται θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςτισ περιπτϊςεισ που υφίςτανται, 

για τισ εργαςίεσ αυτζσ ι τισ ενδεχόμενεσ μελλοντικζσ εργαςίεσ εκμετάλλευςθσ, οι 

απαγορευτικοί λόγοι του άρκρου 49. Ειδικότερα, για τισ δθμόςιεσ εκτάςεισ δεν επιτρζπεται 

θ διενζργεια  ερευνθτικϊν εργαςιϊν, αν πρόκειται για χϊρο ωσ προσ τον οποίο ςυντρζχει 

τουλάχιςτον μία από τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

α) κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ  για τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

ζχει εκδοκεί οποιαδιποτε πράξθ δθμόςιασ αρχισ από τθν οποία ςυνάγεται ο 

προγραμματιςμόσ του Δθμοςίου να διενεργιςει ζρευνα ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο ι 

χορθγείται ζγκριςθ για χρθματοδότθςθ ι ζνταξθ του χϊρου ςε χρθματοδοτοφμενο 

πρόγραμμα ερευνϊν,   

β) για χϊρο ςτον οποίο, κατά το χρόνο υποβολισ τθσ ανωτζρω αίτθςθσ, το ίδιο το Δθμόςιο 

αςκεί το δικαίωμά του για ζρευνα, 

γ) για χϊρο ςτον οποίο είχε διενεργθκεί ζρευνα από το Δθμόςιο, από τθν οποία ζχουν 

διαπιςτωκεί κοιτάςματα, 

δ) για χϊρο ςτον οποίο είχε παραςχεκεί δικαίωμα εκμετάλλευςθσ οποιουδιποτε λατομικοφ 

ορυκτοφ και δεν ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα τθσ μεγαλφτερο τθσ πενταετίασ από τθ 

λιξθ, παφςθ ι ανάκλθςι του. Στο χρονικό αυτό διάςτθμα που μεςολαβεί είναι δυνατι θ 

δθμοπράτθςθ του χϊρου ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 53. 

3. Θ ζρευνα ςε δθμόςιεσ και δθμοτικζσ εκτάςεισ   διενεργείται ςε οριςμζνθ ενιαία ζκταςθ  

μζχρι τριακόςια (300) ςτρζμματα. Εκτάςεισ, οι οποίεσ διαςχίηονται από αγροτικό ι δαςικό 

δρόμο κεωροφνται ενιαίεσ. Αν μετά τθν ζρευνα επακολουκιςει εκμετάλλευςθ,  ο 

εκμεταλλευτισ υποχρεοφται να μετακζςει τουσ ανωτζρω δρόμουσ με δικζσ του δαπάνεσ 

εκτόσ του λατομικοφ χϊρου. Ειδικά για τθν μετάκεςθ δαςικοφ δρόμου ακολουκοφνται οι 

προδιαγραφζσ τθσ δαςικισ οδοποιίασ ςτθ ςφνταξθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ, θ οποία εγκρίνεται 

από τθ δαςικι αρχι. 

4. Ο ςυνολικόσ όγκοσ του λατομικοφ ορυκτοφ που μπορεί να λθφκεί και να αξιοποιθκεί για 

τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ κα κακορίηεται κάκε φορά από τθ Διλωςθ Συμμόρφωςθσ με 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν Λατομείου, ανάλογα με το είδοσ, τισ 

ιδιαιτερότθτεσ του ορυκτοφ και τθν εφαρμοηόμενθ μζκοδο ζρευνασ. Θ ποςότθτα αυτι δεν 

μπορεί  να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μζτρα (κ.μ.) ανά ςτρζμμα, ενϊ το ςφνολο του όγκου 

τθσ εκςκαφισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάςιο τθσ προαναφερκείςασ ποςότθτασ. 

5. Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ του Δθμοςίου για ζρευνα και αναηιτθςθ λατομικϊν ορυκτϊν 

ςτισ εκτάςεισ ιδιοκτθςίασ του γίνεται ςε κακοριςμζνθ κάκε φορά ζκταςθ κάκε φορά, 



 

 

φςτερα από αίτθςθ του Ι.Γ.Μ.Ε ςτο Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι 

κοινοποίθςθ ςτο Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  πράξθσ δθμόςιασ 

αρχισ από τισ οριηόμενεσ ςτθν περίπτ. α τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου.  Με τθν αίτθςθ ι 

τθν κοινοποίθςθ το Ι.Γ.Μ.Ε αποκτά προτεραιότθτα για ζρευνα του χϊρου αυτοφ.  

Για το ςκοπό αυτό το Ι.Γ.Μ.Ε   ςυντάςςει και υποβάλλει προσ ζγκριςθ ςτο Υπουργείο 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ πρόγραμμα, ςτο οποίο κα κακορίηονται: 

α) τα προσ ζρευνα λατομικά ορυκτά και θ ερευνθτζα ζκταςθ, μθ υπερβαίνουςα τα τρεισ 

χιλιάδεσ ςτρζμματα, τα όρια τθσ οποίασ κα προςδιορίηονται με ςυντεταγμζνεσ εξαρτθμζνεσ 

από το Ελλθνικό Γεωδαιτικό Σφςτθμα Αναφοράσ του 1987. 

β) οι μζκοδοι τθσ ζρευνασ που κα εφαρμοςκοφν και το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγισ τθσ με 

βάςθ τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ  των περιπτϊςεων δ.α) ζωσ και δ.θ) τθσ παραγράφου 

1 του άρκρου 101του Κ.Μ.Λ.Ε.  

γ) θ δαπάνθ που απαιτείται και ο φορζασ χρθματοδότθςθσ του προγράμματοσ. 

Μετά τθν ζγκριςθ του ωσ άνω προγράμματοσ από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, ο Συντονιςτισ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ χορθγεί τθν ζγκριςθ 

διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν.  

Για τθν  ζγκριςθ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν, απαιτοφνται μόνο τα δικαιολογθτικά 

των περιπτ. αϋ τθσ παρ. 3  του άρκρου 59 του Κεφαλαίου Ι του ν. 4442/2016.  

Θ ζγκριςθ αυτι χορθγείται για χρονικό διάςτθμα μζχρι τρία (3) ζτθ, με δυνατότθτα 

παράταςθσ για ζνα (1) ζτοσ ακόμθ, εφόςον αυτό είναι αναγκαίο για τθν πλθρζςτερθ 

ζρευνα. Θ παράταςθ αυτι χορθγείται από το Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ φςτερα από ζγκριςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςτον οποίο 

υποβάλλεται αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Ι.Γ.Μ.Ε  πριν από τθ λιξθ τθσ κανονικισ 

διάρκειασ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ. 

Μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθ λιξθ τθσ ζγκριςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν, το Ι.Γ.Μ.Ε  

υποχρεοφται να υποβάλει ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, αναλυτικι και 

πλιρθ ζκκεςθ με τα αποτελζςματα των ερευνϊν. 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ εγκρίνονται, φςτερα από 

αξιολόγθςθ, τα αποτελζςματα  των ερευνϊν. Ακολοφκωσ, ο Συντονιςτισ τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, εκδίδει μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ  απόφαςθ με τθν οποία ο 

ερευνθκείσ χϊροσ ι τμιματα αυτοφ, διατίκενται είτε προσ μίςκωςθ με προκιρυξθ 

δθμοπραςίασ, είτε κακίςτανται ελεφκερα, ανάλογα με τα αποτελζςματα των ερευνϊν.  



 

 

Αν ο Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ αποφαςίςει ότι το πρόγραμμα δεν 

εκτελζςτθκε ι διακόπθκε χωρίσ αποτελζςματα, ο Συντονιςτισ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, εκδίδει  εντόσ τριϊν μθνϊν απόφαςθ με τθν οποία ο ερευνθκείσ χϊροσ 

κακίςταται ελεφκεροσ. 

6. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε δθμόςιεσ και δθμοτικζσ εκτάςεισ τα 

ςχετικά με τισ ερευνθτικζσ εργαςίεσ δεδομζνα και αποτελζςματα κατατίκενται ςε 

θλεκτρονικι και  ζντυπθ μορφι ςτο Ι.Γ.Μ.Ε, όπου και φυλάςςονται για πζντε (5) ζτθ.  Τα 

αποτελζςματα αυτά δεν γνωςτοποιοφνται και το Ι.Γ.Μ.Ε. δεν μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει  

μζςα ςτθν προκεςμία αυτιν, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων περί βιομθχανικισ και 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ.  Θ παραβίαςθ των υποχρεϊςεων του πρϊτου εδαφίου αποτελεί 

λόγο κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ επιςτολισ τθσ περίπτ. β τθσ παρ. 3 του άρκρου 

59 του ν. 4442/2016.  

 

Άρκρο 51 

Εκμετάλλευςθ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν λίκων 

1. Θ εκμετάλλευςθ των λατομείων των περιπτ. αϋ και γϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 43 

πραγματοποιείται με τισ προχποκζςεισ των άρκρων 60, 61 και 64 του ν. 4442/2016.  

2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  μπορεί, φςτερα από αίτθςθ 

των ενδιαφερομζνων, να κακορίηονται ωσ αποκεματικά δθμόςια ι δθμοτικά λατομεία 

βιομθχανικϊν ορυκτϊν ι μαρμάρων, για τα οποία ζχουν  ςυναφκεί μιςκϊςεισ. Θ ζκταςθ 

των αποκεματικϊν λατομείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν αντίςτοιχθ των 

λειτουργοφντων. Βαςικι προχπόκεςθ για τον κακοριςμό λατομείων ωσ αποκεματικϊν είναι 

θ φπαρξθ ι θ δθμιουργία βιομθχανικισ μονάδασ.  Επιπλζον λαμβάνονται υπόψθ οι ανάγκεσ 

τροφοδοςίασ τθσ μονάδασ αυτισ, θ ςπουδαιότθτά τθσ, το μζγεκοσ των αποκεμάτων και οι 

κζςεισ των λατομείων, τα οποία μπορεί να βρίςκονται ςε μθ ςυνεχόμενουσ χϊρουσ, ςτθν 

περιοχι του ίδιου ι γειτονικοφ νομοφ. Οι εκμεταλλευτζσ αποκεματικϊν λατομείων 

καταβάλλουν πάγιο μίςκωμα διπλάςιο αυτοφ που ορίηεται   ςτο άρκρο 45 και  

απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ να αναγγείλουν τθν  ζναρξθ των εργαςιϊν, μζςα ςε 

ζνα (1) ζτοσ από τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ.  

3. Θ αναγκαία προςωρινι διακοπι των εργαςιϊν εκμετάλλευςθσ λατομείου για να 

διενεργθκοφν αρχαιολογικζσ ζρευνεσ ι για λόγουσ μθ υπαιτιότθτάσ του εκμεταλλευτι 

παρζχει δικαίωμα παράταςθσ τθσ δυνατότθτασ εκμετάλλευςθσ, για όςο χρόνο διαρκεί θ 

διακοπι αυτι. Ο εκμεταλλευτισ του λατομείου πρζπει να αποδείξει τθ διάρκεια διακοπισ 



 

 

τθσ εκμετάλλευςθσ με ζγγραφο δθμόςιασ αρχισ, προκειμζνου να παρατακεί θ ςφμβαςθ 

μίςκωςθσ. Για το χρόνο τθσ αναγκαίασ αυτισ διακοπισ των εργαςιϊν εκμετάλλευςθσ ο 

εκμεταλλευτισ του λατομείου δεν καταβάλλει μιςκϊματα.  

4. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Ρολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ επιτρζπεται, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων, θ εκμετάλλευςθ 

λατομείων μικρισ παραγωγισ, χωρίσ εμπορικοφσ ςκοποφσ, των οποίων τα εξορυςςόμενα 

υλικά προορίηονται αποκλειςτικά για τθν αναςτιλωςθ αρχαιολογικϊν κτιςμάτων, 

ιςτορικϊν μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων για τα οποία θ πολιτιςτικι κλθρονομιά και 

το αρχιτεκτονικό ενδιαφζρον απαιτοφν τθ χριςθ υλικϊν ίδιασ προζλευςθσ με τα υλικά τθσ 

αρχικισ καταςκευισ. Ρροχπόκεςθ για τθν εκμετάλλευςθ των ανωτζρω λατομείων είναι να 

μθν κακίςταται εφικτι θ κάλυψθ των αναγκαίων υλικϊν από υφιςτάμενα λατομεία τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ. Θ εκμετάλλευςθ και θ περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των ανωτζρω 

λατομείων γίνεται ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ.  

Με τθν κοινι απόφαςθ του πρϊτου εδαφίου κακορίηονται το είδοσ των υλικϊν, ο χρόνοσ 

λειτουργίασ του λατομείου, τα μζτρα αςφαλείασ και προςταςίασ περιβάλλοντοσ, τα μζτρα 

για τθν αποκατάςταςθ του χϊρου του λατομείου, κακϊσ και το φψοσ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθ νομοκεςία για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. Για τθν ζκδοςθ και κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 55. 

Θ εκμίςκωςθ δθμόςιων λατομείων  που εξυπθρετοφν τα ωσ άνω ζργα  γίνεται με απευκείασ 

ςφμβαςθ ςτον ανάδοχο των ζργων αυτϊν, με όρουσ και μίςκωμα που κακορίηονται ςτθν 

ανωτζρω Απόφαςθ. 

Κατά τα λοιπά θ λειτουργία των λατομείων τθσ παροφςασ παραγράφου διζπεται από τισ 

διατάξεισ του ΚΜΛΕ.  

5. Τα λατομεία του βιομθχανικοφ ορυκτοφ ανκρακικοφ αςβεςτίου, δεν επιτρζπεται να 

διακζτουν ςτθν αγορά τυχόν ςυμπαραγόμενα αδρανι υλικά. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ του 

προθγοφμενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρϊςεισ  τθσ παρ. 6 του άρκρου 59 και με 

απόφαςθ του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του 

Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  παφει θ 

εκμετάλλευςθ του λατομείου. 

 

Άρκρο 52  

Εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν 



 

 

1. Θ εκμετάλλευςθ των λατομείων τθσ περίπτ. β’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 43 

πραγματοποιείται με τισ προχποκζςεισ των άρκρων 62, 63 και 64 του ν. 4442/2016. 

2.Θ εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν ςε όλθ τθ χϊρα, διενεργείται μζςα ςτισ 

λατομικζσ περιοχζσ, που κακορίηονται ςφμφωνα με τα άρκρα 46, 47 και 48. Εκτόσ 

λατομικϊν περιοχϊν, θ εκμετάλλευςθ λατομείων αδρανϊν υλικϊν επιτρζπεται, ςτισ εξισ 

περιπτϊςεισ:  

α) αν αποκλειςτεί, με τθ διαδικαςία των άρκρων 46 ζωσ και 48, θ δθμιουργία λατομικισ 

περιοχισ ςε ςυγκεκριμζνθ περιφερειακι ενότθτα, ςτα γεωγραφικά όρια τζωσ επαρχίασ ι ςε 

νιςο, αφοφ λθφκεί υπόψθ και  θ δυνατότθτα τθσ παρ. 4 του άρκρου 47. Στθν περίπτωςθ 

αυτι εκδίδεται απόφαςθ του οικείου Ρεριφερειάρχθ, φςτερα από αιτιολογθμζνθ γνϊμθ 

του οικείου περιφερειακοφ ςυμβουλίου,  θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ και επικαιροποιείται ανά δζκα ζτθ.  

Αν μεταγενεςτζρωσ καταςτεί δυνατόσ ο κακοριςμόσ λατομικισ περιοχισ ςε ςυγκεκριμζνθ 

περιφερειακι ενότθτα, τζωσ επαρχία ι νιςο όπου υφίςταται εκμετάλλευςθ λατομείων 

αδρανϊν υλικϊν ςτο πλαίςιο του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ περίπτωςθσ, οι 

εκμεταλλευτζσ των λατομείων αυτϊν ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ μζχρι τθ λιξθ του 

δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ το οποίο κατζχουν. Σε κάκε περίπτωςθ θ ςυνζχιςθ τθσ 

λειτουργίασ τουσ δεν μπορεί να υπερβεί τα πζντε (5) ζτθ. Οι εκμεταλλευτζσ των λατομείων 

αυτϊν υποχρεοφνται μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τον κακοριςμό τθσ λατομικισ περιοχισ να 

υποβάλουν για ζγκριςθ τροποποιθτικό προςάρτθμα τθσ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ 

και τθσ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων για τθν πλιρθ αποκατάςταςθ του λατομικοφ 

χϊρου εντόσ του εναπομείναντοσ χρονικοφ διαςτιματοσ. 

β) αν ςτον αιτοφμενο χϊρο περικλείονται πετρϊματα κατάλλθλα για ειδικζσ χριςεισ και 

ιδίωσ για τθν παραγωγι αντιολιςκθρϊν υλικϊν, αποκλειςτικά μαρμαρόςκονθσ και 

μαρμαροψθφίδασ ι για τθν παραγωγι τςιμζντου, αςβζςτου ι ςυλλιπαςμάτων 

μεταλλουργίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εκμετάλλευςθ λατομείων που τροφοδοτοφν 

τςιμεντοβιομθχανίεσ, αςβεςτοποιίεσ ι μεταλλουργίεσ πραγματοποιείται από επιχειριςεισ 

παραγωγισ τςιμζντου ι αςβζςτου ι μεταλλουργικζσ και ςυνδζεται άμεςα με τον τόπο 

λειτουργίασ των εγκαταςτάςεϊν τουσ. Για τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων αυτϊν 

εκδίδεται απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 

του Ι.Γ.Μ.Ε.  

Ειδικότερα, για τισ επιχειριςεισ παραγωγισ αςβζςτου ι τουσ ςυνεταιριςμοφσ 

αςβεςτοποιϊν, εφαρμόηεται εφόςον οι ποςοτικζσ και ποιοτικζσ ανάγκεσ τουσ δεν 



 

 

καλφπτονται από τισ λατομικζσ περιοχζσ ι τα λειτουργοφντα λατομεία τθσ περιοχισ τουσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ γνωμοδότθςθ τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Ι.Γ.Μ.Ε. αναφζρεται 

τόςο ςτθ δυνατότθτα κάλυψθσ των αναγκϊν τθσ αςβεςτοποιίασ από τισ λατομικζσ περιοχζσ 

ι τα λειτουργοφντα λατομεία τθσ περιοχισ τουσ, όςο και ςτθν καταλλθλότθτα του υλικοφ 

για τθ ςυγκεκριμζνθ χριςθ.  

Με τθν επιφφλαξθ του επόμενου εδαφίου τα λατομεία αυτά που τροφοδοτοφν 

τςιμεντοβιομθχανίεσ, μεταλλουργίεσ ι αςβεςτοποιίεσ μπορεί να διακζτουν τθν 

πλεονάηουςα παραγωγι τουσ, δθλαδι τθν ποςότθτα των αδρανϊν υλικϊν, τα οποία 

ςυνεξορφςςονται ι ςυμπαράγονται με τα κφρια υλικά τροφοδοςίασ τθσ αςβεςτοποιίασ, τθσ 

τςιμεντοβιομθχανίασ ι τθσ μεταλλουργίασ και λόγω τθσ ποιότθτασ ι τθσ κοκκομετρίασ τουσ 

δεν είναι κατάλλθλα για τθν τροφοδοςία αυτι. Θ ςυνεξορυςςόμενθ πλεονάηουςα 

παραγωγι κα υπολογίηεται ςτθν εγκεκριμζνθ τεχνικι μελζτθ που κα ςυνοδεφεται από 

επικαιροποιθμζνθ τοπογραφικι αποτφπωςθ.  

Σε περιπτϊςεισ λατομείων αντιολιςκθρϊν υλικϊν, αν θ ορυκτολογικι ςφςταςθ του 

πετρϊματοσ προκαλεί αμφιβολίεσ για τθν παρουςία ι μθ αμιάντου, το Ι.Γ.Μ.Ε. 

πραγματοποιεί ςχετικοφσ ελζγχουσ και ςυμπεριλαμβάνει τα αποτελζςματά τουσ ςτθ 

γνωμοδότθςι του. Ειδικά, τα μζτωπα των λατομείων αδρανϊν υλικϊν ειδικϊν χριςεων 

που εξορφςςουν οφιολικικά πετρϊματα (βαςικά και υπερβαςικά), εξετάηονται φςτερα από 

ειςιγθςθ τθσ κατά τόπο αρμόδιασ Επικεϊρθςθσ του Σ.Ε.Ρ.Δ.Ε.Μ., για τθ διερεφνθςθ τθσ 

φπαρξθσ ινωδϊν ορυκτϊν, από τριμελι επιτροπι, που ςυγκροτείται με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και αποτελείται από υπάλλθλουσ τθσ εν λόγω 

υπθρεςίασ και του Ι.Γ.Μ.Ε.  

Οι ςχετικζσ δαπάνεσ για τισ μελζτεσ του Ι.Γ.Μ.Ε  των ανωτζρω εδαφίων, βαρφνουν τουσ 

αιτοφντεσ, ι/και. τουσ εκμεταλλευτζσ.  

Θ πλεονάηουςα παραγωγι αδρανϊν υλικϊν από τα ανωτζρω λατομεία διατίκενται φςτερα 

από καταβολι αναλογικοφ μιςκϊματοσ και ειδικοφ τζλουσ υπζρ ΟΤΑ, όπωσ αυτά ορίηονται 

αντιςτοίχωσ ςτθν παρ. 7 του άρκρου 45 και ςτθν παρ. 2 του άρκρου 62.  

Τα λατομεία αδρανϊν υλικϊν ειδικϊν χριςεων μαρμαρόςκονθσ και μαρμαροψθφίδασ δεν 

επιτρζπεται να διακζτουν ςτθν αγορά τυχόν ςυμπαραγόμενα αδρανι υλικά. Σε περίπτωςθ 

μθ ςυμμόρφωςθσ με τα ανωτζρω, επιπλζον των διοικθτικϊν κυρϊςεων τθσ παραγράφου 6 

του άρκρου 59, παφει  θ εκμετάλλευςθ. 

γ) για τθν εκτζλεςθ δθμόςιων, εκνικϊν ι περιφερειακϊν ζργων, που χαρακτθρίηονται ωσ 

εκνικισ ςθμαςίασ.   



 

 

Για τθν ίδρυςθ λατομείου των περιπτ. α, β και γ ιςχφουν οι περιοριςμοί και απαγορεφςεισ 

του άρκρου 85 του ΚΜΛΕ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 49.  

3. Για τθν ζρευνα και τθν εκμίςκωςθ των λατομείων ειδικϊν χριςεων τθσ περίπτ. β τθσ παρ. 

2, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν και μαρμάρων, με 

εξαίρεςθ τα λατομεία μαρμαρόςκονθσ και μαρμαροψθφίδασ κακϊσ και τα λατομεία 

αντιολιςκθρϊν αςβεςτολικικϊν αδρανϊν υλικϊν, τα οποία μιςκϊνονται με τθ διαδικαςία 

τθσ δθμοπραςίασ. Για τον υπολογιςμό των μιςκωμάτων των λατομείων τθσ περίπτ.  β τθσ 

παρ. 2,  που μιςκϊνονται  φςτερα από ζρευνα ςτουσ ζχοντεσ το ςχετικό δικαίωμα, ιςχφουν 

όςα ορίηονται για τα λατομεία βιομθχανικϊν ορυκτϊν ςτθν υποπερίπτ. γγ τθσ περίπτ. β τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 45.   

4. Οι  παρ. 3 και 4 του άρκρου 51 ζχουν εφαρμογι και για τα λατομεία αδρανϊν υλικϊν.  

5. Τα εξορυςςόμενα αδρανι υλικά, που προζρχονται από τθν εκτζλεςθ δθμοςίων, εκνικϊν 

ι περιφερειακϊν ζργων απαγορεφεται να διατίκενται προσ εμπορία. Σε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ εφαρμόηεται θ παρ. 6 του άρκρου 59. 

 

Άρκρο 53 

Εκμίςκωςθ των δθμόςιων λατομείων 

1. Θ εκμίςκωςθ των λατομείων, που ανικουν ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου, 

πραγματοποιείται από τον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ με 

απευκείασ ςφμβαςθ ι με πλειοδοτικι δθμοπραςία με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ.  

2. Με απευκείασ ςφμβαςθ εκμιςκϊνονται δθμόςιεσ εκτάςεισ για τθν εκμετάλλευςθ 

λατομικϊν ορυκτϊν, ςε όςουσ ζχει χορθγθκεί θ ζγκριςθ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

του άρκρου 59 του ν.4442/2016, με τθν προχπόκεςθ ότι μζχρι τθ λιξθ των ερευνϊν 

εντοπιςκοφν εκμεταλλεφςιμα κοιτάςματα. Το αργότερο εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθ λιξθ τθσ 

ζγκριςθσ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν, υποβάλλεται ςτθν αρμόδια αρχι αίτθςθ 

μίςκωςθσ με απευκείασ ςφμβαςθ τθσ ερευνθκείςασ ζκταςθσ, ςυνοδευόμενθ από 

αποδεικτικό κατάκεςθσ προσ ζγκριςθ, μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Μετά τθν 

ζκδοςθ τθσ ΑΕΡΟ ακολουκεί θ κατάκεςθ προσ ζγκριςθ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ. 

Στθν τεχνικι μελζτθ εκμετάλλευςθσ πρζπει να αποδεικνφεται ο εντοπιςμόσ 

εκμεταλλεφςιμου κοιτάςματοσ από τθν ζρευνα που διενεργικθκε, ςφμφωνα με τισ 

περιπτϊςεισ δ και ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 101 του ΚΜΛΕ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, ο 

διενεργιςασ τθν ζρευνα  χάνει οριςτικά κάκε δικαίωμα επί του παραχωρθκζντοσ για 

ζρευνα χϊρου.  



 

 

Αν  ακολουκιςει μίςκωςθ, ωσ αναλογικό μίςκωμα ορίηεται το ανϊτατο τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 45. 

Κατ' εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ εκμίςκωςθ ςτον ανάδοχο του ζργου με απευκείασ ςφμβαςθ 

δθμόςιων εκτάςεων για τθ λειτουργία λατομείων αδρανϊν υλικϊν τθσ περίπτ.   γϋ τθσ παρ. 

2 του άρκρου 52 και των λατομείων τθσ παρ. 4 του άρκρου 51.  

3. Για τθ ςυμπλιρωςθ του φακζλου τθσ αίτθςθσ του δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 2  

απαιτοφνται τα εξισ δικαιολογθτικά: 

α) απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΡΟ), ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, 

β) ζγκριςθ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον   

ΚΜΛΕ, 

γ) εγγυθτικι επιςτολι, ςφμφωνα με  τθν παρ. 2 του άρκρου 55, 

δ) εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. 

4. Ο Συντονιςτισ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι  (20) 

θμζρεσ από τθ  ςυμπλιρωςθ του ςχετικοφ φακζλου, να εκδϊςει απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ 

απευκείασ μίςκωςθσ τθσ δθμόςιασ ζκταςθσ, κακορίηοντασ τουσ οικονομικοφσ όρουσ για τθν 

προςταςία των ςυμφερόντων του Δθμοςίου,  όπωσ φψοσ μιςκωμάτων, φψοσ 

απαιτοφμενων εγγυθτικϊν επιςτολϊν, διαδικαςία παράδοςθσ και παραλαβισ του μιςκίου,   

και καλεί τον ενδιαφερόμενο για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ μζςα ςε 

είκοςι  (20) θμζρεσ. Για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ μίςκωςθσ απαιτείται θ 

καταβολι του  παραβόλου που προβλζπεται ςτο άρκρο 62. Ακολουκεί θ κατάρτιςθ τθσ 

ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ μίςκωςθσ, θ οποία επζχει κζςθ ζγκριςθσ του άρκρου 7 του ν. 

4442/2016, αντίγραφο τθσ οποίασ κοινοποιείται αμζςωσ ςε όλεσ τισ ςυναρμόδιεσ  

υπθρεςίεσ. 

5. Με δθμοπραςία εκμιςκϊνονται, φςτερα από αίτθςθ ενδιαφερομζνου, δθμόςιεσ εκτάςεισ 

για τθν εκμετάλλευςθ λατομικϊν ορυκτϊν, αν  δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για 

εκμίςκωςθ με απευκείασ ςφμβαςθ. Θ υπθρεςία ενθμερϊνει ςχετικά τον ενδιαφερόμενο 

και διενεργεί πλειοδοτικι  δθμοπραςία  για τθ μίςκωςθ του αιτοφμενου χϊρου, ςφμφωνα 

με  όςα ορίηονται ςτθν παρ.  7. 

Μετά τθν ζκδοςθ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ  του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, 

ακολουκείται από  το Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  θ διαδικαςία των παρ. 3 

και 4. 

6. Σε περίπτωςθ δθμόςιων εκτάςεων για τισ οποίεσ δεν ζχει υποβλθκεί αίτθςθ από 

ενδιαφερόμενο αλλά ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εκμίςκωςθσ με πλειοδοτικι 

δθμοπραςία, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 50 και εφόςον τα 



 

 

κοιταςματολογικά και οικονομικά ςτοιχεία οδθγοφν ςε πρόβλεψθ για φπαρξθ αξιόλογου 

ενδιαφζροντοσ για αξιοποίθςθ του κοιτάςματοσ, ο Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

φςτερα από ςχετικι αξιολόγθςθ των ανωτζρω ςτοιχείων, μπορεί να προκθρφςςει δθμόςια 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ςχετικοφ ενδιαφζροντοσ ςτο ςφνολο ι τμιμα τθσ ζκταςθσ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ και εφόςον εκδθλωκεί ενδιαφζρον από 

ζναν τουλάχιςτον υποψιφιο, ο Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ διαβιβάηει το  

ςχετικό φάκελο ςτθν αρμόδια υπθρεςία και ςτθ ςυνζχεια ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ 

πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ. 

Αν δεν εκδθλωκεί ενδιαφζρον ςε δφο διαδοχικζσ προςκλιςεισ ενδιαφζροντοσ που απζχουν 

μεταξφ τουσ τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ, ενθμερϊνεται ο Συντονιςτισ τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ο οποίοσ μζςα ςε  είκοςι (20) θμζρεσ εκδίδει απόφαςθ για 

ελευκζρωςθ  του ερευνθκζντοσ χϊρου ι τμιματοσ αυτοφ. 

7. Αντικείμενο τθσ πλειοδοτικισ δθμοπραςίασ είναι:  

α) αν  πρόκειται για λατομείο μαρμάρων, φυςικϊν λίκων ι βιομθχανικϊν ορυκτϊν των 

περιπτ. α και γ τθσ παρ. 3 του άρκρου 43 ι λατομείο ειδικϊν χριςεων τθσ περίπτ.  β τθσ 

παρ. 2  του άρκρου 52,  το προςφερόμενο αναλογικό μίςκωμα, το οποίο δεν μπορεί να 

είναι κατϊτερο του πζντε επί τοισ εκατό (5%) αλλά οφτε ανϊτερο του κακοριηόμενου, ςτθν 

παρ. 4 του άρκρου 45, ανϊτατου κεμιτοφ. Σε περίπτωςθ προςφοράσ του ίδιου αναλογικοφ 

μιςκϊματοσ από περιςςότερουσ του ενόσ ςυμμετζχοντεσ τότε αξιολογείται ωσ καλφτερθ 

για το δθμόςιο θ προςφορά που προβλζπει το μεγαλφτερο ποςό επζνδυςθσ για 

μθχανολογικό εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιθκεί για τισ ανάγκεσ του λατομείου, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του εξοπλιςμοφ που αφορά εξόρυξθ, μεταφορά και επεξεργαςία  

εντόσ τθσ πρϊτθσ πενταετίασ από τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ.  Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων 

προςφορϊν ωσ προσ αμφότερα τα ωσ άνω κριτιρια, ςυνεκτιμϊνται ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ 

τελευταίασ τριετίασ, θ εμπειρία και θ δυνατότθτα του προςφζροντοσ να ανταποκρικεί ςτισ 

υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει με τθν προςφορά του.  

β) αν πρόκειται για λατομείο αδρανϊν υλικϊν, το ελάχιςτο προςφερόμενο ςυνολικό ετιςιο 

μίςκωμα (άκροιςμα παγίου και αναλογικοφ μιςκϊματοσ). Το ετιςιο πάγιο προςφερόμενο 

μίςκωμα προκφπτει από το γινόμενο του προςφερόμενου πάγιου μιςκϊματοσ (ςε ευρϊ 

ανά ςτρζμμα) επί τθν ζκταςθ του λατομικοφ χϊρου (ςε ςτρζμματα). Το προςφερόμενο 

ελάχιςτο ετιςιο αναλογικό μίςκωμα προκφπτει από το γινόμενο του προςφερόμενου 

αναλογικοφ μιςκϊματοσ (ποςοςτοφ επί τοισ εκατό) επί τθν κακοριηόμενθ ςτθν ςχετικι 

διακιρυξθ τιμι πϊλθςθσ επί τθν προςφερόμενθ ελάχιςτθ ετιςια παραγωγι. Το ποςοςτό 



 

 

του προςφερόμενου αναλογικοφ μιςκϊματοσ, δεν μπορεί να είναι μικρότερο του πζντε επί 

τοισ εκατό (5%). Το προςφερόμενο πάγιο μίςκωμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 

μιςκϊματοσ που υπολογίηεται και εξάγεται  ςφμφωνα με τον τφπο τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 4 

του άρκρου 45. 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηεται θ τιμι πϊλθςθσ 

κραυςτοφ υλικοφ ςτο δάπεδο του  λατομείου, θ οποία μπορεί να αναπροςαρμόηεται. 

Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ ορίηεται θ τιμι των 5 ευρϊ ανά τόνο, ωσ τιμι 

πϊλθςθσ κραυςτοφ υλικοφ λατομείου.  

Σε περίπτωςθ προςφοράσ του ίδιου ελάχιςτου ετιςιου μιςκϊματοσ από περιςςότερουσ 

του ενόσ ςυμμετζχοντεσ, αξιολογείται ωσ καλφτερθ για το Δθμόςιο θ προςφορά που 

προβλζπει το μεγαλφτερο ποςό για επενδφςεισ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ (εξόρυξθσ, 

μεταφοράσ και επεξεργαςίασ) εντόσ τθσ πρϊτθσ πενταετίασ από τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ. 

Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν ωσ προσ αμφότερα τα ωσ άνω κριτιρια, 

ςυνεκτιμϊνται ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ τελευταίασ τριετίασ, θ εμπειρία και θ δυνατότθτα του 

προςφζροντοσ να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει με τθν προςφορά του.  

8. Για τθ ςυμμετοχι ςτισ δθμοπραςίεσ τθσ παραγράφου 7 απαιτείται θ κατάκεςθ 

εγγυθτικισ επιςτολισ ποςοφ πενιντα (50) ευρϊ ανά ςτρζμμα τθσ προσ εκμίςκωςθσ 

ζκταςθσ.  

Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι ζκπτωςθσ του αρχικοφ πλειοδότθ από κάκε δικαίωμά του που 

απορρζει από τθν κατακφρωςθ υπζρ αυτοφ του αποτελζςματοσ τθσ δθμοπραςίασ, ο 

Συντονιςτισ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μπορεί να εκμιςκϊςει το χϊρο ςτον 

αμζςωσ επόμενο πλειοδότθ. 

Ο υποψιφιοσ μιςκωτισ υποχρεοφται να υποβάλει για ζγκριςθ ςτο Συντονιςτι τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν, για τθν ενεργοποίθςθ του 

λατομικοφ χϊρου πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ και μζςα ςτθν 

προκεςμία που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. Σε περίπτωςθ παρζκκλιςθσ από το 

χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν ο Συντονιςτισ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μπορεί να 

καταγγείλει αμζςωσ τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ και να παραχωριςει το χϊρο του λατομείου 

ςτον αμζςωσ επόμενο πλειοδότθ. 

9. Σε περίπτωςθ μίςκωςθσ κατατίκενται ςτον Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ εγγυθτικι επιςτολι για τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, που καταπίπτει 

προσ όφελοσ του Δθμοςίου ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ κακϊσ και θ εγγυθτικι 

επιςτολι τθσ παρ. 2 του άρκρου 55. Οι εγγυθτικζσ αυτζσ επιςτολζσ, επιςτρζφονται αν 



 

 

διαπιςτωκεί ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ για τισ οποίεσ εκδόκθκαν, ενϊ ςτθν 

αντίκετθ περίπτωςθ καταπίπτουν αρμοδίωσ.  

Επί δθμοςίων λατομείων, αν για οποιοδιποτε λόγο λυκεί θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ, παφει θ 

εκμετάλλευςθ και εκδίδεται ςχετικι απόφαςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Για τθν τυχόν μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ι τθν 

πράξθ παφςθσ ςυνζχιςθ τθσ εκμετάλλευςθσ εφαρμόηεται θ παρ. 6 του άρκρου 59. 

10. Θ εκμίςκωςθ λατομείων  εντόσ λατομικϊν περιοχϊν πραγματοποιείται για τουσ 

ενιαίουσ χϊρουσ που ζχουν χωροκετθκεί εντόσ αυτϊν με τθν διαδικαςία τθσ παρ. 7 του 

άρκρου 47. Αν εντοπίηονται  νθςίδεσ δθμοςίων εκτάςεων εντόσ ενιαίων χωροκετθμζνων 

λατομικϊν χϊρων, οι οποίοι κατά το μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ αποτελοφνται από 

δθμοτικζσ, κοινοτικζσ ι ιδιωτικζσ εκτάςεισ ι εκτάςεισ ν.π.δ.δ., θ εκμίςκωςι τουσ 

πραγματοποιείται με  απευκείασ ςφμβαςθ. Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ των ανωτζρω νθςίδων 

δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτι του υφιςτάμενου λατομείου και για τισ παρατάςεισ 

εφαρμόηονται αναλόγωσ οι ςχετικζσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.  

Εφόςον υφιςτάμενα λατομεία ενταχκοφν ςτο ςφνολό τουσ ι κατά ζνα μζροσ τουσ ςε 

λατομικζσ περιοχζσ και θ ζκταςι τουσ αποτελεί τμιμα  ενιαίου  χωροκετθκζντοσ χϊρου 

εντόσ τθσ λατομικισ περιοχισ, θ εκμίςκωςθ του υπολοίπου τμιματοσ του ίδιου 

χωροκετθκζντοσ χϊρου ςτουσ εκμεταλλευτζσ των λατομείων αυτϊν γίνεται ωσ εξισ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι από τθ χωροταξικι κατανομι προκφπτει ζνασ τουλάχιςτον επιπλζον χϊροσ 

προσ διάκεςθ:  

α. με απευκείασ ςφμβαςθ για δθμόςιεσ εκτάςεισ, 

β. για δθμοτικζσ εκτάςεισ ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ τθσ υπ’ αρικμ. 19690/ 19.4.1995 

κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Βιομθχανίασ, Ζρευνασ και Τεχνολογίασ 

(Βϋ402) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 19661/6.6.2001 (Βϋ775) απόφαςθ,  

γ. θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ των λατομείων των περιπτ. α’ και β’ δεν μπορεί να υπερβαίνει 

αυτιν του υφιςτάμενου ιδθ αδειοδοτθκζντοσ λατομείου. 

11. Αν κατά τθν πρόοδο τθσ εκμετάλλευςθσ, ςε λατομείο που λειτουργεί επί δθμόςιασ 

ζκταςθσ, διαπιςτωκεί από τον ίδιο τον εκμεταλλευτι ότι δεν υφίςτανται πλζον κατάλλθλα 

πετρϊματα για τθν παραγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ορυκτοφ, για τθν οποία ζγινε 

θ μίςκωςθ, αλλά υπάρχει δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ άλλθσ κατθγορίασ ορυκτϊν, τότε 

φςτερα από αίτθςι του ςτθν αρμόδια αρχι είναι δυνατι θ τροποποίθςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ωσ προσ το είδοσ του εξορυςςόμενου ορυκτοφ. 



 

 

Θ ανωτζρω τροποποίθςθ επιτρζπεται μόνον εφόςον υπάρχει θ δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ 

ορυκτϊν που ανικουν ςτθν κατθγορία των βιομθχανικϊν ορυκτϊν ι των μαρμάρων ι των 

πετρωμάτων που είναι κατάλλθλα για ειδικζσ χριςεισ και αναφζρονται ςτθν περ.  β τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 52.  

Για τθν εν λόγω τροποποίθςθ απαιτείται να προθγθκοφν: 

α) απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, για κατάταξθ του πετρϊματοσ 

του λατομείου ςτθ νζα κατθγορία, με τθ διαδικαςία τθσ παρ. 4 του άρκρου 43, 

β) τροποποίθςθ των αποφάςεων ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων και τεχνικισ μελζτθσ 

εκμετάλλευςθσ που κα αφοροφν πλζον τθν νζα κατθγορία ορυκτοφ,  

γ) γνωμοδότθςθ του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ και τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, 

εφόςον προκφπτει ουςιϊδθσ αλλαγι του τρόπου εκμετάλλευςθσ, όπωσ χριςθ εκρθκτικϊν 

υλϊν.  

Θ αρμόδια υπθρεςία εξετάηει τθ ςυνδρομι των ωσ άνω προχποκζςεων και κρίνει αν πρζπει 

να απορριφκεί θ αίτθςθ ι να τροποποιθκεί θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ του χϊρου ςφμφωνα με 

τθν αίτθςθ.   

Ο Συντονιςτισ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ υποχρεοφται εντόσ είκοςι (20) 

θμερϊν να εκδϊςει απόφαςθ ζγκριςθσ τθσ τροποποίθςθσ μίςκωςθσ τθσ δθμόςιασ ζκταςθσ 

με τθν οποία κακορίηει ςυγχρόνωσ τουσ οικονομικοφσ όρουσ για τθν προςταςία των 

ςυμφερόντων του Δθμοςίου, ιδίωσ το φψοσ των μιςκωμάτων ανάλογα με τθν νζα 

κατθγορία ορυκτοφ, το φψοσ των απαιτοφμενων εγγυθτικϊν επιςτολϊν και καλεί τον 

ενδιαφερόμενο για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ 

μζςα ςε  είκοςι (20) θμζρεσ. Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ κοινοποιείται αμζςωσ ςε όλεσ τισ 

ςυναρμόδιεσ  υπθρεςίεσ. 

Θ τροποποίθςθ τθσ μίςκωςθσ από το Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

ιςχφει για τον υπολειπόμενο χρόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προχπάρχουςασ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ 

που είχε ςυναφκεί. 

12. Αιτιςεισ για τθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ υποβάλλονται 

τουλάχιςτον  24 μινεσ πριν από  τθ λιξθ τουσ. Αν παρζλκει θ ανωτζρω προκεςμία, 

εξετάηονται ωσ εμπρόκεςμεσ,  εφόςον δεν ζχει λιξει θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ  και φςτερα από  

τθν  κατάκεςθ παραβόλου,  που ανζρχεται ςτο δεκαπλάςιο του αντίςτοιχου 

προβλεπομζνου για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ  για τθν ζγκριςθ  μίςκωςθσ, ςφμφωνα με τθν   



 

 

1264/19.1.2012 κοινι απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Οικονομικϊν και του 

Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ  (Βϋ230). Οι ςχετικζσ 

αιτιςεισ ςυνοδεφονται, επί ποινι απαραδζκτου, από επικαιροποιθμζνο τοπογραφικό 

διάγραμμα του λατομικοφ χϊρου ςε ζξι (6) τουλάχιςτον αντίγραφα κλίμακασ 1:5.000 και 

αποδεικτικό κατάκεςθσ προσ ζγκριςθ ςτθν αρμόδια αρχι επικαιροποιθμζνθσ μελζτθσ 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ. 

Ο Συντονιςτισ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, αφοφ ελζγξει τθν εκπλιρωςθ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ, παρατείνει τθ ςφμβαςθ τθσ μίςκωςθσ ςφμφωνα με τισ παρ. 3 και 4. Σε 

περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ μετά τθ λιξθ τθσ, θ παράταςθ ιςχφει 

αναδρομικά από τθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ.  

13. Θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ γίνεται για ενιαία ζκταςθ και μπορεί να τροποποιείται ωσ προσ 

τθν ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι ςχετικζσ προχποκζςεισ. Αν θ 

τροποποίθςθ αφορά επζκταςθ του χϊρου εκμετάλλευςθσ, ςε χϊρο για τον οποίο 

υφίςταται ιδθ το ςχετικό δικαίωμα, θ τροποποίθςθ πραγματοποιείται με βάςθ 

επικαιροποιθμζνθ τεχνικι μελζτθ εκμετάλλευςθσ, θ οποία εκπονείται για το ςφνολο του 

χϊρου. Κατάτμθςθ χϊρου, για τον οποίο ζχει ςυναφκεί ςφμβαςθ μίςκωςθσ  

εκμετάλλευςθσ λατομείου, δεν είναι επιτρεπτι. 

 

Άρκρο 54 

Εκμίςκωςθ δθμοτικϊν λατομείων 

1. Θ εκμίςκωςθ λατομείων που ανικουν ςτθν κυριότθτα των πρωτοβάκμιων O.T.A. 

πραγματοποιείται από τον οικείο πρωτοβάκμιο Ο.Τ.Α, μετά από απόφαςθ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου, με απευκείασ ςφμβαςθ ι με πλειοδοτικι δθμοπραςία με ενςφράγιςτεσ 

προςφορζσ.  

2.Με απευκείασ ςφμβαςθ εκμιςκϊνονται εκτάςεισ των πρωτοβάκμιων Ο.Τ.Α. για τθν 

εκμετάλλευςθ μαρμάρων, φυςικϊν λίκων  και βιομθχανικϊν ορυκτϊν των περ. α και γ τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 43 κακϊσ και για τθν εκμετάλλευςθ των λατομείων αδρανϊν υλικϊν ςτα 

οποία αναφζρεται θ παρ. 3 του άρκρου 52, ςε όςουσ ζχει χορθγθκεί θ ζγκριςθ διενζργειασ 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν του άρκρου 59 του ν.4442/2016 και με τισ προχποκζςεισ και τθ 

διαδικαςία που ορίηονται ςτισ παρ. 2, 3, 4 και 9 του άρκρου 53.  

Κατ’ εξαίρεςθ εκμιςκϊνονται με απευκείασ ςφμβαςθ ςτον ανάδοχο του ζργου εκτάςεισ των 

πρωτοβάκμιων Ο.Τ.Α. για τθ δθμιουργία λατομείων αδρανϊν υλικϊν τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 52 και των λατομείων τθσ παρ. 4 του άρκρου 51. 



 

 

Φςτερα από απόφαςθ που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνολικοφ αρικμοφ 

των μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, επιτρζπεται, κατ’ εξαίρεςθ, θ απευκείασ εκμίςκωςθ 

δθμοτικϊν εκτάςεων ςτισ οποίεσ ζχει διενεργθκεί ςτο παρελκόν ζρευνα ι εκμετάλλευςθ ςε 

ςυνεταιριςμοφσ λατόμων οι οποίοι λειτουργοφν νόμιμα και όλα τα μζλθ τουσ είναι κάτοικοι 

του πρωτοβάκμιου Ο.Τ.Α. Για τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία που ακολουκείται 

ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο πρϊτο εδάφιο. Θ με οποιονδιποτε τρόπο παραχϊρθςθ του 

δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ  από το μιςκωτι προσ τρίτο ι μζλοσ του ςυνεταιριςμοφ 

ατομικά, απαγορεφεται και παρζχει το δικαίωμα ςτον εκμιςκωτι να καταγγείλει αμζςωσ τθ  

ςφμβαςθ μίςκωςθσ. 

3. Με δθμοπραςία εκμιςκϊνονται δθμοτικζσ εκτάςεισ για τθν εκμετάλλευςθ λατομικϊν 

ορυκτϊν φςτερα από αίτθςθ ενδιαφερόμενου, αν δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ για 

εκμίςκωςθ με απευκείασ ςφμβαςθ. Θ υπθρεςία ενθμερϊνει ςχετικά τον ενδιαφερόμενο 

και  να διενεργεί πλειοδοτικι  δθμοπραςία  για τθ μίςκωςθ του αιτοφμενου χϊρου, 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτισ παρ. 7, 8 και 9 του άρκρου 53. 

4. Για τον υπολογιςμό των πάγιων και αναλογικϊν μιςκωμάτων που προζρχονται από τθν 

εκμίςκωςθ δθμοτικϊν λατομείων ιςχφουν οι παρ. 4 και 5 του άρκρου 45. Τα μιςκϊματα 

αυτά, βεβαιϊνονται και ειςπράττονται από τον οικείο διμο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

5. Αν κατά τθν πρόοδο τθσ εκμετάλλευςθσ διαπιςτωκεί ότι δεν υφίςτανται πλζον 

κατάλλθλα πετρϊματα για τθν παραγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ ορυκτοφ, για τθν 

οποία ζγινε θ μίςκωςθ, αλλά υπάρχει δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ άλλθσ κατθγορίασ 

ορυκτϊν, ιςχφουν όςα προβλζπονται ςτθν παρ. 11 του άρκρου 53.  

6. Οι διατάξεισ των παραγράφων 12 και 13 του άρκρου 53 ζχουν ανάλογθ εφαρμογι και 

ςτα λατομεία επί δθμοτικϊν εκτάςεων.   

7. Ππου ςτισ παραγράφουσ 2, 3, 4, 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 

Ρροςταςία και αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ λατομείων 

1. Οι εκμεταλλευτζσ των λατομείων οφείλουν να αποκαταςτιςουν τουσ λατομικοφσ χϊρουσ 

ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιοφνται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν εγκεκριμζνθ για το 



 

 

ςκοπό αυτό μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ του 

εκάςτοτε ζργου.  

Θ αποκατάςταςθ αυτι πραγματοποιείται ςταδιακά εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ  νόμιμθσ 

λειτουργίασ. Ειδικϊσ, για τα λατομεία αδρανϊν υλικϊν που λειτουργοφν για τθν εκτζλεςθ 

δθμοςίων ζργων  τθσ  περίπτ. γ τθσ παρ. 2 του άρκρου 52 κακϊσ και τα λατομεία τθσ παρ. 4 

του άρκρου 51, θ χρονικι διάρκεια τθσ αποκατάςταςθσ κακορίηεται από τισ ςχετικζσ 

αποφάςεισ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων, ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ  παρ. 1 

του άρκρου 45. 

2.Για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων, που απορρζουν από τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ 

περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΡΟ), απαιτείται θ κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ αορίςτου 

χρονικισ ιςχφοσ από τον ενδιαφερόμενο ςτθν οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. Το φψοσ 

του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κακορίηεται με βάςθ το ποςό που αναφζρεται ωσ 

δαπάνθ αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ ςτισ ανωτζρω αποφάςεισ. Για τουσ εκμεταλλευτζσ 

λατομείων μαρμάρων και φυςικϊν λίκων, βιομθχανικϊν ορυκτϊν και αδρανϊν υλικϊν που 

ζχουν καταβάλει εγγυθτικι επιςτολι για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζκταςθσ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, εφαρμόηεται το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 8 του άρκρου 45 του ν. 

998/1979 (Α’ 289), όπωσ ιςχφει. 

Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του εκμεταλλευτι ςτισ υποχρεϊςεισ για τισ οποίεσ 

εκδόκθκε θ εγγυθτικι επιςτολι, ανεξάρτθτα από τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ από τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ, θ εγγυθτικι επιςτολι καταπίπτει υπζρ  ειδικοφ λογαριαςμοφ που 

δθμιουργείται ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ υπό τθ διαχείριςθ του 

Ρράςινου Ταμείου, ο οποίοσ  αφορά αποκλειςτικά ςε ζργα αποκατάςταςθσ λατομείων. Αν  

θ εκμετάλλευςθ πραγματοποιικθκε ςε εκτάςεισ που προςτατεφονται από τθ δαςικι 

νομοκεςία, το ποςό αποδίδεται ςτισ δαςικζσ υπθρεςίεσ, για τθν αποκατάςταςθ του 

δαςογενοφσ περιβάλλοντοσ. 

Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ των λειτουργοφντων λατομείων ςυνεπάγεται και τθν 

κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ για τθν αποκατάςταςθ, κατά το μζροσ τθσ που 

αναλογεί ςτο μθ αποκαταςτακζν τμιμα. 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηεται ο τρόποσ 

υπολογιςμοφ του φψουσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, θ διαδικαςία αντικατάςταςθσ και 

κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, θ διαδικαςία απόδοςθσ ςτον ειδικό λογαριαςμό 

κακϊσ και κάκε άλλο ειδικότερο κζμα εφαρμογισ των ανωτζρω εδαφίων.  



 

 

3. Θ μθ πραγματοποίθςθ τθσ αποκατάςταςθσ λατομείων όπωσ αυτι ορίηεται ςτουσ 

εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, ςυνεπάγεται τθν επιβολι των κυρϊςεων που 

προβλζπονται  ςτο άρκρο 30 του ν.1650/1986 (Α’ 160). Οι περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ 

για τον ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ των λατομείων με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ 

όρουσ και τθν κείμενθ περιβαλλοντικι νομοκεςία διενεργοφνται από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, 

όπωσ αυτζσ ορίηονται, ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ν. 4014/2011(Αϋ209).  

4. Θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ των λατομείων  που  διακόπτουν τθ λειτουργία τουσ 

χωρίσ υπαιτιότθτα του ζχοντοσ τθν εκμετάλλευςι τουσ, πραγματοποιείται από τον 

εκμεταλλευτι ςφμφωνα με ειδικι μελζτθ, οι προδιαγραφζσ και το χρονοδιάγραμμα τθσ 

οποίασ ορίηονται Δ10/Φ68/οικ.4437/1.3.2001 κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων και των Υφυπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Γεωργίασ (Βϋ244). 

Τα λατομεία  του ανωτζρω εδαφίου παφουν οριςτικά τθ λειτουργία τουσ  μετά το πζρασ 

του οριηόμενου από τθν ειδικι μελζτθ χρόνου, εντόσ του οποίου ολοκλθρϊνεται  θ 

αποκατάςταςθ.  Ο χρόνοσ αυτόσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πζντε  ζτθ. 

5. Ο ζλεγχοσ τθσ αποκατάςταςθσ γίνεται από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Ρεριβάλλοντοσ τθσ 

οικείασ Ρεριφζρειασ, πλθν των δαςικϊν εκτάςεων, τισ οποίεσ ςφμφωνα με το ν. 998/1979 

(Αϋ289) διαχειρίηονται οι δαςικζσ υπθρεςίεσ. 

Θ μθ αποκατάςταςθ λατομικοφ χϊρου, μετά το πζρασ τθσ εκμετάλλευςθσ,  όπωσ αυτι 

ορίηεται ςτουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, ςε εκτάςεισ που προςτατεφονται 

από τισ διατάξεισ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ, ςυνεπάγεται, πζραν των προβλεπόμενων ςτθν  

παρ. 3, τθν υποχρεωτικι κιρυξθ τθσ ζκταςθσ ωσ αναδαςωτζασ και τθν επιβολι ςε βάροσ 

του δικαιοφχου από τθν αρμόδια δαςικι αρχι των ποινϊν τθσ παρ. 1 του άρκρου 71 του ν. 

998/1979. Θ δαςικι ζκταςθ που δεν ζχει αποκαταςτακεί από τον υπόχρεο αποκακίςταται 

από τθ δαςικι υπθρεςία ςφμφωνα με το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ που καταπίπτει 

υπζρ του ειδικοφ λογαριαςμοφ τθσ παρ. 2. Οι ιδιοκτιτεσ ι διακάτοχοι, αν πρόκειται για 

ιδιωτικζσ ι διακατεχόμενεσ δαςικοφ χαρακτιρα εκτάςεισ αντίςτοιχα, υποχρεοφνται να 

εξαςφαλίηουν τθν ακϊλυτθ διακίνθςθ των ςυνεργείων, μθχανθμάτων και υλικϊν, που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν αποκατάςταςθ και να μεριμνοφν για τθ διατιρθςθ των 

εκτελοφμενων ζργων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ υποχρεοφνται ςτθν άμεςθ αποκατάςταςθ του 

ζργου.  

Αν ςτθν ζκταςθ εντοπιςτεί  κοίταςμα που μπορεί να αξιοποιθκεί, αυτι δεν κθρφςςεται ωσ 

αναδαςωτζα και ο λατομικόσ χϊροσ τίκεται ςε δθμοπραςία. Αν δεν υπάρξει εκδιλωςθ 



 

 

ενδιαφζροντοσ για τθν εκμετάλλευςθ του χϊρου αυτοφ μζςα ςε τρία (3) ζτθ από τθν 

προκεςμία τθσ παραγράφου 2δϋ του άρκρου 50, τότε θ ζκταςθ του λατομικοφ χϊρου 

κθρφςςεται υποχρεωτικά ωσ αναδαςωτζα. 

6. Επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ μονάδων επεξεργαςίασ αποβλιτων από εκςκαφζσ, 

καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (Α.Ε.Κ.Κ.) εντόσ  λειτουργοφντων λατομείων,  ανεξαρτιτωσ 

του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ τουσ, μετά τθν ζκδοςθ όλων των απαιτοφµενων εγκρίςεων 

και αδειϊν, ςφμφωνα µε τθν ιςχφουςα νομοκεςία και για τουσ ςκοποφσ του επόμενου 

εδαφίου. Θ εγκατάςταςθ πραγματοποιείται φςτερα από ςυναίνεςθ  ι ςφμπραξθ  των 

εκμεταλλευτϊν των λατομείων αυτϊν, των οποίων δεν πρζπει να παρεμποδίηεται θ 

εκμετάλλευςθ, οφτε να δεςμεφονται αποκζματα των κοιταςμάτων. 

Τα αδρανι προϊόντα ι τα κατάλοιπα που προκφπτουν από τθν επεξεργαςία των Α.Ε.Κ.Κ., 

μπορεί  να αξιοποιοφνται και για τθν αποκατάςταςθ των λατομικϊν χϊρων, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ του λατομείου (τεχνικι και περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων) ςτισ οποίεσ τεκμθριϊνεται και θ ςυνδρομι των προχποκζςεων του 

προθγουμζνου εδαφίου. 

7. O εκμεταλλευτισ ενόσ λατομείου δικαιοφται, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, να αποκομίςει 

από τον πρϊθν λατομικό χϊρο του οποίου ζχει λιξει θ εκμετάλλευςθ, υλικά τα οποία ζχουν 

εξορυχκεί κατά τθ διάρκεια τθσ νόμιμθσ περιόδου λειτουργίασ του λατομείου.  

Ρροσ τοφτο απαιτείται ςχετικι ζγκριςθ από τθν αρμόδια Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, ςτθν 

οποία  ορίηεται θ ποςότθτα και θ ποιότθτα των νομίμωσ εξορυχκζντων υλικϊν, θ κζςθ τουσ, 

οι όροι κακϊσ και ο χρόνοσ για τθν αποκομιδι τουσ, ο οποίοσ δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τουσ ζξι (6) μινεσ, από τθ λιξθ ι με οποιονδιποτε τρόπο παφςθ τθσ εκμετάλλευςθσ, με 

δυνατότθτα ανανζωςθσ για ζξι (6) επιπλζον μινεσ. Κατά το χρόνο αυτό επιτρζπεται θ 

λειτουργία των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ του λατομείου με τουσ πλζον πρόςφατουσ 

περιβαλλοντικοφσ όρουσ που ίςχυαν μζχρι τθν με οποιονδιποτε τρόπο λιξθ τθσ 

εκμετάλλευςθσ. Θ ανωτζρω ζγκριςθ, ςυνοδευόμενθ από τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα ςτο 

οποίο αποτυπϊνονται τα ανωτζρω ςτοιχεία των εν λόγω υλικϊν, κοινοποιείται και ςτο 

αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ 

Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Κατά το χρονικό 

διάςτθμα αποκομιδισ των εξορυγμζνων υλικϊν, ο εκμεταλλευτισ υποχρεοφται  να 

καταβάλει το ειδικό τζλοσ υπζρ Ο.Τ.Α., όπωσ αυτό ορίηεται ςτο άρκρο 62, κακϊσ και ςτον 

ιδιοκτιτθ τθσ ζκταςθσ του χϊρου εκμετάλλευςθσ το αναλογικό μίςκωμα. 



 

 

Μετά τθν παρζλευςθ του ωσ άνω χρονικοφ διαςτιματοσ τα εξορυχκζντα υλικά που τυχόν 

παραμζνουν ςτο χϊρο περιζρχονται ςτθν κυριότθτα του ιδιοκτιτθ τθσ ζκταςθσ. Σε 

περίπτωςθ λατομείου ςε δθμόςια ζκταςθ εκποιοφνται από το Συντονιςτι τθσ οικείασ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.  Θ περαιτζρω νόμιμθ αξιοποίθςθ των εξορυχκζντων υλικϊν 

που παραμζνουν ςτα λατομεία δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ και 

πραγματοποιείται με ευκφνθ του ιδιοκτιτθ του χϊρου. 

 

Άρκρο 56 

Εγκατάςταςθ και λειτουργία θλεκτρομθχανολογικοφ και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

1.α. Θ εγκατάςταςθ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ εντόσ λατομικϊν χϊρων, με ςκοπό  

τθν επεξεργαςία (μθχανικι, εμπλουτιςμοφ, παραγωγισ κονιαμάτων, ςκυροδεμάτων, 

αςφαλτομιγμάτων, αςβζςτου και λοιπζσ κατεργαςίεσ) των λατομικϊν ορυκτϊν, του 

απαραίτθτου βοθκθτικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ  αντλιϊν και  ςυςτθμάτων αεριςμοφ υπογείων,  

κακϊσ και  άδειασ καταςκευισ των απαιτουμζνων για τθν εγκατάςταςθ αυτι τεχνικϊν 

δομικϊν ζργων όπωσ βάςεων ζδραςθσ, καταςκευϊν για τθν τροφοδοςία  και τθν 

αποκικευςθ χφδθν ςτερεϊν υλικϊν-ςιλό, βάκρων και μεταλλικϊν ικριωμάτων με ι χωρίσ 

τθ χριςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ ςφμφωνα με 

τθν παρ. 1 του άρκρου 65 του ν. 4442/2016. Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ μπορεί να 

αρχίςει μόνο μετά τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

Θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ που εγκακίςτανται και λειτουργοφν για τθν 

εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν λατομείων, τμιμα των οποίων βρίςκεται εντόσ του λατομικοφ 

χϊρου και το υπόλοιπο εκτόσ αυτοφ, κεωροφνται ωσ ενιαίο ςφνολο και αντιμετωπίηονται  

από τθν αρμόδια αρχι ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ για το τμιμα αυτό 

όπου είναι εγκατεςτθμζνο το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ ιςχφοσ τουσ, 

β. Για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία εντόσ λατομικϊν και μεταλλευτικϊν χϊρων 

αποκθκϊν εκρθκτικϊν υλϊν, απαιτείται άδεια θ οποία χορθγείται ςφμφωνα με  τα άρκρα 

105 και 106 του ΚΜΛΕ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ οικείασ περιφζρειασ. 

γ. Θ λειτουργία εγκαταςτάςεων, οι οποίεσ βρίςκονται πάνω ςε οχιματα μζςα ςε 

λατομικοφσ χϊρουσ και μεταλλεία και χρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι ANFO ι 

SLURRIES ι γαλακτωμάτων, επιτρζπεται μόνον φςτερα από άδεια, θ οποία χορθγείται από 

τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ οικείασ περιφζρειασ  ςφμφωνα με τα άρκρα 53 και 107 του 

ΚΜΛΕ. 

2. Θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ υπόκειται ςε 



 

 

κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 65 του ν. 4442/2016 και 

μπορεί να αρχίςει μόνο μετά τθν υποβολι τθσ. 

3. Θ διάρκεια τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων των περιπτ. β και γ τθσ παρ. 1, ορίηεται 

ίςθ με τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εκμετάλλευςθσ του υφιςτάμενου λατομείου. Επιτρζπεται θ 

επζκταςθ και θ παράταςθ τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων του προθγοφμενου 

εδαφίου, με τισ προχποκζςεισ που προβλζπονται για τθν αρχικι εγκατάςταςθ και 

λειτουργία τουσ. 

4 Τα κινθτά -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.  

5. 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). 

 

Άρκρο 57 

Απαλλοτρίωςθ ξζνθσ ιδιοκτθςίασ 

1. Θ εκμετάλλευςθ των λατομείων μαρμάρων, φυςικϊν λίκων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν, 

αδρανϊν υλικϊν εντόσ λατομικϊν περιοχϊν και των κατ' εξαίρεςθ εκτόσ των περιοχϊν 

τοφτων λατομείων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 52, χαρακτθρίηεται ωσ δθμοςίασ 

ωφελείασ. 

2. Αν για τθν εκμετάλλευςθ τ ω ν  λατομείων τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου είναι 

αναγκαία θ χρθςιμοποίθςθ ξζνθσ ιδιοκτθςίασ, ο εκμεταλλευτισ του λατομείου υποχρεοφται 

να επιδιϊξει τθ ςυναίνεςθ του ιδιοκτιτθ. Σε περίπτωςθ μθ παροχισ ςυναίνεςθσ, 

επιτρζπεται θ αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ του ςυνόλου ι μζρουσ τθσ ξζνθσ ιδιοκτθςίασ για 

τθν καταςκευι δρόμων εξωτερικισ προςπζλαςθσ.  

Ειδικά για τα λατομεία μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν των περιπτ. αϋ  και γϋ τθσ παρ. 

3 του άρκρου 43,  εκτόσ των ανωτζρω ζργων, επιτρζπεται θ απαλλοτρίωςθ για επζκταςθ 

των κεντρικϊν δικτφων θλεκτρικοφ ρεφματοσ και επικοινωνιϊν, ανζγερςθ εγκαταςτάςεων 

επεξεργαςίασ τω ν  εξορυςςομζνων ορυκτϊν υλϊν, καταςκευι υποδομϊν υδροδότθςθσ, 

αποκθκϊν και  λοιπϊν εγκαταςτάςεων που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ εκμετάλλευςθσ των 



 

 

ςυγκεκριμζνων λατομείων. 

Στισ απαλλοτριοφμενεσ εκτάςεισ  απαγορεφεται θ διενζργεια  εξορυκτικϊν εργαςιϊν. 

Οι απαλλοτριϊςεισ των ανωτζρω παραγράφων γίνονται με αίτθςθ και με δαπάνεσ του 

εκμεταλλευτι του λατομείου και υπζρ του ιδιοκτιτθ του λατομείου. Για τθν ςκοπιμότθτα 

τθσ απαλλοτρίωςθσ  και τον προςδιοριςμό τθσ ζκταςθσ που απαιτείται, αποφαίνεται το  

αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ 

Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

Οι απαλλοτριϊςεισ για μεν τισ περιπτϊςεισ ακινιτων τα οποία εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ 

εκμετάλλευςθσ λατομείων μαρμάρων και βιομθχανικϊν ορυκτϊν των περιπτ. αϋ και γϋ τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 43 αντίςτοιχα,  κθρφςςονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ, για δε τισ περιπτϊςεισ των λατομείων αδρανϊν υλικϊν με απόφαςθ του 

Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Κατά τα λοιπά  εφαρμόηονται  

αναλόγωσ  τα άρκρα 128 ζωσ και 138 του ν.δ. 210/1973. Οι απαλλοτριωτικζσ αποφάςεισ 

δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

3. Αν δεν εκτελεςτοφν τα ζργα, για τα οποία ζχει πραγματοποιθκεί θ  απαλλοτρίωςθ, εντόσ 

τετραετίασ από τθ ςυντζλεςι τθσ ι αν θ ιδιοκτθςία που απαλλοτριϊκθκε χρθςιμοποιθκεί 

για άλλουσ ςκοποφσ, θ ςυντελεςμζνθ απαλλοτρίωςθ  ανακαλείται.  

Θ απαλλοτρίωςθ ανακαλείται και ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι ςτθν ζκταςθ που 

ζχει απαλλοτριωκεί  πραγματοποιείται εξόρυξθ ι απόλθψθ λατοµικϊν ορυκτϊν. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ανεξαρτιτωσ άλλων προβλεπόμενων κυρϊςεων, επιβάλλεται από τθν 

αρμόδια υπθρεςία και χρθματικό πρόςτιμο ίςο με τθν καταβλθκείςα αποηθμίωςθ τθσ 

απαλλοτριωκείςασ ζκταςθσ, υπζρ του ειδικοφ λογαριαςμοφ τθσ παρ. 2 άρκρου 55, ο οποίοσ  

δθμιουργείται ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ υπό τθ διαχείριςθ του 

Ρράςινου Ταμείου με ςκοπό  τθν αποκατάςταςι τθσ. 

4. Αν  για τθν εκμετάλλευςθ λατομείου οποιαςδιποτε κατθγορίασ λατομικϊν ορυκτϊν 

κρικεί απαραίτθτθ θ χριςθ άλλθσ ιδιοκτθςίασ, θ οποία ανικει ςτον ιδιοκτιτθ του 

λατομείου, ο εκμεταλλευτισ δικαιοφται να ηθτιςει τθν παραχϊρθςθ κατά χριςθ τθσ 

ζκταςθσ για όλθ τθ διάρκεια τθσ εκμετάλλευςθσ. Για τθν αναγκαιότθτα τθσ χριςθσ τθσ κατά 

τα άνω ιδιοκτθςίασ και τθσ απαραίτθτθσ ζκταςθσ αποφαίνεται το αρμόδιο Τμιμα 

Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και 

Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Θ αποηθμίωςθ για τθ χριςθ τθσ 

ιδιοκτθςίασ αυτισ κακορίηεται από το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο του τόπου του λατομείου 



 

 

και θ χριςθ τθσ ζκταςθσ επιτρζπεται αμζςωσ μόλισ καταβλθκεί θ αποηθμίωςθ που κα 

κακοριςτεί.  

5. Δθμόςιεσ εκτάςεισ, που κρίνονται αναγκαίεσ για τθν εκμετάλλευςθ λατομείων 

οποιαςδιποτε κατθγορίασ ορυκτϊν, κατά τα ανωτζρω, μποροφν να παραχωροφνται κατά 

χριςθ ςτουσ εκμεταλλευτζσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου. 

 

Άρκρο 58 

Υποχρεϊςεισ εκμεταλλευτι 

1. Ο εκμεταλλευτισ λατομείου υποχρεοφται να διενεργεί τθν εκμετάλλευςθ ςφμφωνα με 

τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ και να τθρεί τουσ όρουσ των εγκρίςεων που 

ζχουν χορθγθκεί, ειδικότερα τθσ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων και τθσ 

τεχνικισ μελζτθσ,  κακϊσ και τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και του Κ.Μ.Λ.Ε. 

2.Ο εκμεταλλευτισ λατομείου υποχρεοφται να υποβάλλει για κάκε θμερολογιακό ζτοσ και 

μζχρι τισ 30 Απριλίου του επομζνου ζτουσ, δελτίο δραςτθριότθτασ, ανάλογα με το 

εκμεταλλευόμενο ορυκτό. Στο δελτίο δραςτθριότθτασ περιλαμβάνονται περιβαλλοντικισ, 

οικονομικισ και κοινωνικισ ςθμαςίασ πλθροφορίεσ και ιδίωσ νομιμοποιθτικά ςτοιχεία του 

λατομείου, ςτοιχεία για το απαςχολοφμενο προςωπικό, ςτοιχεία αςφάλειασ και 

ατυχθμάτων,  ςτοιχεία για τισ καταναλϊςεισ φυςικϊν πόρων, πετρελαιοειδϊν, εκρθκτικϊν 

και ενζργειασ, τθ διαχείριςθ αποβλιτων και τισ αποκαταςτθμζνεσ εκτάςεισ, τθν παραγωγι, 

επεξεργαςία και διακίνθςθ των προϊόντων, τισ επενδφςεισ, κακϊσ  και κάκε άλλο ςτοιχείο 

απαραίτθτο για τθν υπθρεςία.  

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηεται το ακριβζσ 

περιεχόμενο των δελτίων δραςτθριότθτασ κακϊσ και τα ςτοιχεία που οι κατά περίπτωςθ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ  υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

Σε περίπτωςθ μθ εκμετάλλευςθσ λατομείου ι μθ διενζργειασ ερευνϊν αντί του ανωτζρω 

δελτίου υποβάλλεται  μζχρι τισ 30 Απριλίου κάκε ζτουσ διλωςθ απραξίασ, ςτθν οποία 

αναφζρονται οι λόγοι τθσ απραξίασ. Θ διλωςθ αυτι ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ βαςιμότθτα των προβαλλομζνων λόγων. 

Θ υποχρζωςθ υποβολισ δελτίου δραςτθριότθτασ ι διλωςθσ απραξίασ υφίςταται και αν 

δεν ςυμπλθρϊνεται πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ εκμετάλλευςθσ. 



 

 

Το δελτίο δραςτθριότθτασ ι θ διλωςθ απραξίασ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία για τθν τιρθςθ των ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ορυκτϊν 

Ρρϊτων Υλϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ που προβλζπεται ςτθν παρ. 7, το 

δελτίο δραςτθριότθτασ ι θ διλωςθ απραξίασ υποβάλλεται ςε δφο αντίτυπα, ζνα ςτο 

αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ 

Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και ζνα ςτθν 

ανωτζρω  Γενικι Διεφκυνςθ του Υπουργείου.   Για τα λατομεία που λειτουργοφν ςε 

δθμόςιεσ εκτάςεισ το δελτίο δραςτθριότθτασ ι θ διλωςθ απραξίασ υποβάλλεται και ςτθν 

αρμόδια για τισ μιςκϊςεισ υπθρεςία τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.  

3. Ο εκμεταλλευτισ λατομείου υποχρεοφται να υποβάλλει ςτο αρμόδιο Τμιμα 

Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και 

Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, για κάκε θμερολογιακό ζτοσ και 

μζχρι τισ 30 Απριλίου του επόμενου ζτουσ, τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα που  πλθροί τισ 

προδιαγραφζσ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και είναι υπογεγραμμζνο από αρμόδιο μθχανικό. 

Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  που 

προβλζπεται ςτθν παρ. 7, το τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα υποβάλλεται ςε ζντυπθ και ςε 

θλεκτρονικι μορφι. Το τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα πρζπει να είναι ςε κλίμακα 1:1000 ι 

1:2000, ι άλλθ κατάλλθλθ κλίμακα ϊςτε να εμφανίηονται πλιρωσ και ευκρινϊσ όλα τα 

ςυμπεριλαμβανόμενα ςτοιχεία, να  περιλαμβάνει πλιρθ υψομετρικι και οριηοντιογραφικι 

αποτφπωςθ όχι παλαιότερθ των ζξι μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ, να είναι 

εξαρτθμζνο από το ςφςτθμα αναφοράσ ΕΓΣΑ ’87 και να περιλαμβάνει αναλυτικό υπόμνθμα. 

Στο ςχεδιάγραμμα αποτυπϊνονται και ςθμειϊνονται  τα όρια του λατομικοφ χϊρου, τθσ 

εγκεκριμζνθσ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ, τθσ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ 

περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΡΟ), τθν ζγκριςθ επζμβαςθσ  αν τα όρια αυτά είναι διαφορετικά 

από τα όρια τθσ ΑΕΡΟ, οι βακμίδεσ εξόρυξθσ, οι εκςκαφζσ και οι διαμορφϊςεισ του 

λατομικοφ χϊρου, τα κτίρια και οι εγκαταςτάςεισ μζςα ςε αυτόν, οι εςωτερικοί δρόμοι, 

κάκε άλλο ςτοιχείο ςχετικό με τθν εκμετάλλευςθ και τθν αςφάλεια εργαςιϊν, κακϊσ και οι 

αποκζςεισ και επεμβάςεισ ςε απόςταςθ μικρότερθ των εκατό (100) μζτρων εκτόσ των 

ορίων του χϊρου  τθσ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ των 

υπόγειων ζργων, επιπλζον των ανωτζρω, αποτυπϊνονται και  ςθμειϊνονται  όλεσ οι 

υπόγειεσ εργαςίεσ, υλοποιθμζνεσ και ςχεδιαηόμενεσ, οι ενεργοί και οι εξοφλθμζνοι χϊροι, 

οι κφριεσ ςτοζσ, τα φρζατα, τα κεκλιμζνα, οι ζξοδοι και οι διαδρομζσ διαφυγισ, τα δίκτυα 

μεταφοράσ, τθλεφϊνου, φωτιςμοφ και αεριςμοφ, οι εγκαταςτάςεισ, οι αποκικεσ 



 

 

εκρθκτικϊν υλϊν και καψυλίων, τα καταφφγια και τα ςθμεία παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, 

κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο ςχετικό με τθν εκμετάλλευςθ και τθν αςφάλεια εργαςιϊν. 

Θ υποχρζωςθ υποβολισ τοπογραφικοφ ςχεδιαγράμματοσ υφίςταται και αν δεν 

ςυμπλθρϊνεται πλιρεσ θμερολογιακό ζτοσ εκμετάλλευςθσ. 

Αν υποβλθκεί διλωςθ απραξία, ο εκμεταλλευτισ δεν υποχρεοφται να υποβάλει 

τοπογραφικό ςχεδιάγραμμα  για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ. 

4. Στουσ εκμεταλλευτζσ που δεν υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από το παρόν άρκρο δελτία 

δραςτθριότθτασ ι δθλϊςεισ απραξίασ ι τοπογραφικά ςχεδιαγράμματα μζχρι τθν 

προβλεφκείςα θμερομθνία ι υποβάλλουν ανακριβι ςτοιχεία, κακϊσ και ςε όςουσ δεν 

ςυμπλθρϊνουν, μζςα ςε τριάντα  (30) θμζρεσ  από τθν πρόςκλθςθ του αρμόδιου Τμιματοσ 

Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και 

Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ελλιπι ςτοιχεία των δελτίων, 

δθλϊςεων και τοπογραφικϊν ςχεδιαγραμμάτων που ζχουν υποβλθκεί εμπροκζςμωσ 

επιβάλλεται πρόςτιμο από τθν αρμόδια  υπθρεςία. Ρροσ τοφτο ςυντάςςεται και 

αποςτζλλεται ςτο Δθμόςιο Ταμείο τίτλοσ βεβαίωςθσ (χρθματικόσ κατάλογοσ) για τθν 

είςπραξι του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων. 

Το φψοσ του προςτίμου υπολογίηεται με βάςθ τθ διαδικαςία τθσ παρ. 3 του άρκρου 59. 

5. Ο εκμεταλλευτισ λατομείου, ςε κάκε περίπτωςθ οριςτικισ διακοπισ τθσ εκμετάλλευςθσ, 

πζραν των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τισ διατάξεισ του άρκρου 55, υποχρεοφται να 

απομακρφνει από το χϊρο του λατομείου τυχόν προϊόντα, τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και 

απορρίμματα, που μπορεί να ρυπαίνουν το περιβάλλον και να λάβει όλα τα απαραίτθτα 

μζτρα για τθν αςφάλεια τ ω ν  περιοίκων και των διερχομζνων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Κ.Μ.Λ.Ε. και τισ τυχόν πρόςκετεσ εντολζσ του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ 

Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

Στισ δαςικοφ χαρακτιρα ι ςτισ δθμόςιεσ χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ ο εκμεταλλευτισ 

υποχρεοφται να αποξθλϊςει τισ πάςθσ φφςεωσ εγκαταςτάςεισ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ 

τθσ αρμόδιασ δαςικισ υπθρεςίασ. Αν δεν ςυμμορφωκεί, καταπίπτει θ ςχετικι προσ τοφτο 

εγγυθτικι επιςτολι υπζρ του ειδικοφ λογαριαςμοφ τθσ παρ. 2 του  άρκρου 55,  ο οποίοσ 

δθμιουργείται ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ υπό τθ διαχείριςθ του 

Ρράςινου Ταμείου.  



 

 

6. Απαγορεφεται θ μεταφορά εκτόσ του λατομικοφ χϊρου λατομικϊν προϊόντων με 

φορτθγά οχιματα, αν δεν καλφπτεται το φορτίο τουσ με ειδικό κάλυμμα, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ. 

Σε εκμεταλλευτζσ που επιτρζπουν τθ μεταφορά λατομικϊν προϊόντων, πλθν αποκλειςτικά 

ογκομαρμάρων ι ογκολίκων, κατά παράβαςθ του ανωτζρω εδαφίου, επιβάλλονται οι 

κυρϊςεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 59. 

7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηεται θ υποχρεωτικι 

θλεκτρονικι καταχϊρθςθ ι θ υποβολι, μζςω κατάλλθλου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ, 

εγγράφων, δθλϊςεων, αρχείων, καταςτάςεων, κανονιςμϊν, βιβλίων, τοπογραφικϊν ι 

οποιονδιποτε άλλων ςτοιχείων οφείλει κατά τθ λατομικι και μεταλλευτικι νομοκεςία να 

τθρεί ι να υποβάλλει ο εκμεταλλευτισ ςε ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι. Με τθν ίδια απόφαςθ 

κακορίηονται οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που κα προςφζρονται προσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ, οι όροι πρόςβαςθσ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα και τισ θλεκτρονικζσ 

υπθρεςίεσ, θ διαδικαςία καταχϊριςθσ ι υποβολισ ςτοιχείων, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

των προσ υποβολι ςτοιχείων, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα που ςχετίηεται με τθν θλεκτρονικι 

εξυπθρζτθςθ των ενδιαφερομζνων. 

 

Άρκρο 59  

Εποπτεία, ζλεγχοσ τθσ εκμετάλλευςθσ και κυρϊςεισ 

1. Θ εκμετάλλευςθ των λατομείων τελεί υπό τθν εποπτεία του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ. 

2. Το αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ 

Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ αςκεί τον 

ζλεγχο των λατομείων, ελζγχει τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε. για τθν 

ζρευνα και εκμετάλλευςθ των λατομείων και τισ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των 

προϊόντων τουσ μζςα ςτουσ αντίςτοιχουσ λατομικοφσ χϊρουσ. Ελζγχει επίςθσ τθν 

εφαρμογι τθσ εγκεκριμζνθσ τεχνικισ μελζτθσ και διατάςςει τθν τροποποίθςι τθσ, 

επιβάλλοντασ ςε όςουσ διενεργοφν τθν ζρευνα και εκμετάλλευςθ, τα  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.  

Ειδικϊσ, για τα κζματα τιρθςθσ των αποφάςεων για τθν ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων 

(ΑΕΡΟ), κακϊσ και γενικότερα για κζματα αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ των 



 

 

λατομείων που λειτουργοφν  και διαχείριςθσ των εξορυκτικϊν αποβλιτων ο ζλεγχοσ 

αςκείται από τισ   αρμόδιεσ αρχζσ που  κακορίηονται ςτο άρκρο 20 του ν. 4014/2011.  

3. Κάκε παράβαςθ από τον εκμεταλλευτι των διατάξεων του Κ.Μ.Λ.Ε., των εντολϊν του 

προϊςταμζνου του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, κακϊσ και κάκε παράβαςθ των παρ. 4 και 6 του άρκρου 58  τιμωρείται με 

χρθματικό πρόςτιμο από τριακόςια (300) ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ, που 

επιβάλλεται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του προϊςταμζνου του αρμόδιου Τμιματοσ 

Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και 

Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ο οποίοσ ςυντάςςει και 

αποςτζλλει ςτο Δθμόςιο Ταμείο τίτλο βεβαίωςθσ (χρθματικό κατάλογο) για τθν είςπραξι 

του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων. 

Το φψοσ του προςτίμου ανά παράβαςθ εξαρτάται από τρεισ ςυντελεςτζσ: 1) τθ ςοβαρότθτα 

τθσ παράβαςθσ (ς), 2) τθν υποτροπι (ε) και 3) τον αρικμό εργαηομζνων του ζργου (α). 

Θ επιλογι του ςυντελεςτι ς γίνεται κατά τθν κρίςθ των Επικεωρθτϊν Μεταλλείων με τθ 

βοικεια του Ρίνακα 1: 

Ρίνακασ 1 

Σοβαρότθτα Συντελεςτισ ς 

Χαμθλι 1 

Σθμαντικι 4 

Υψθλι 9 

Θ επιλογι του ςυντελεςτι ε γίνεται με τθ βοικεια του Ρίνακα 2: 

Ρίνακασ 2 

Επαναλθπτικότθτα Συντελεςτισ ε 

Θ παράβαςθ δεν ζχει επαναλθφκεί 1 

Θ παράβαςθ ζχει επαναλθφκεί μία φορά 5 

Θ παράβαςθ ζχει επαναλθφκεί περιςςότερεσ από μία φορζσ 10 

Θ επιλογι του ςυντελεςτι α γίνεται με τθ βοικεια του Ρίνακα 3: 

Ρίνακασ 3 

Αρικμόσ εργαηομζνων ςτο ζργο Συντελεςτισ α 

0-3 1 



 

 

4-20 3 

21-50 6 

> 50 9 

 

Ο αρικμόσ εργαηομζνων περιλαμβάνει το ςφνολο του προςωπικοφ που απαςχολείται ςτο 

εργοτάξιο με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ακόμθ και με υπεργολαβία.  

Για τον προςδιοριςμό του προςτίμου π, υπολογίηονται αρχικά τα μόρια τθσ παράβαςθσ 

(μπ), που προκφπτουν ωσ το γινόμενο των τριϊν ςυντελεςτϊν: 

μπ = ς · ε · α 

Στθ ςυνζχεια, με βάςθ τα υπολογιςμζνα μόρια τθσ παράβαςθσ μπ, επιλζγεται θ κλίμακα 

προςδιοριςμοφ του προςτίμου από τον Ρίνακα 4, το φψοσ του προσ υποβολι προςτίμου: 

Ρίνακασ 4 

Κλίμακα Μόρια παράβαςθσ μπ Φψοσ προςτίμου π (€) 

1 1 - 5 300 - 1.500 

2 6 - 15 1.501 - 3.000 

3 16 - 35 3.001 - 5.000 

4 36 - 75 5.001 - 8.000 

5 76 - 155 8.001 - 12.000 

6 156 - 315 12.001 - 16.000 

7 > 315 16.001 - 20.000 

4. Κατ' εξαίρεςθ, αποκλειςτικά ςτθν περίπτωςθ παραβάςεων χαμθλισ ςοβαρότθτασ που 

δεν ζχουν τελεςτεί κακ’ υποτροπι (ςυντελεςτισ ε = 1), μπορεί ο προϊςτάμενοσ του 

αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ 

Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, να επιβάλλει ςτον 

εκμεταλλευτι το μζτρο τθσ ζγγραφθσ ςφςταςθσ προσ ςυμμόρφωςθ αντί των ανωτζρω 

χρθματικϊν προςτίμων. Στθν ζγγραφθ ςφςταςθ ορίηονται οι ενζργειεσ ςτισ οποίεσ οφείλει 

να προβεί ο εκμεταλλευτισ, κακϊσ και ςυγκεκριμζνθ χρονικι προκεςμία ολοκλιρωςισ 

τουσ. Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ ελζγχεται με κάκε πρόςφορο μζςο από το  αρμόδιο 

Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και 

Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ θ ςυμμόρφωςι του. Για κάκε 

παράβαςθ για τθν οποία μετά τον ανωτζρω ζλεγχο δεν τεκμθριϊνεται πλιρθσ 

ςυμμόρφωςθ, επιβάλλεται θ μζγιςτθ τιμι του εφρουσ προςτίμου (π) τθσ κλίμακασ του 

ανωτζρω Ρίνακα 4 ςτθν οποία κατατάςςονται τα μόρια (μπ) τθσ παράβαςθσ. 

5. Ο προϊςτάμενοσ του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, μπορεί, με πλιρωσ αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, που κοινοποιείται ςτον 



 

 

εκμεταλλευτι και ςτθν αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι, να επιβάλει περιοριςτικά μζτρα ςτθν 

ζρευνα ι εκμετάλλευςθ του λατομείου, ιδίωσ δε τθν προςωρινι ι οριςτικι διακοπι του 

ςυνόλου ι μζρουσ των εργαςιϊν ζρευνασ ι  εκμετάλλευςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ παραβάςεων 

τθσ παρ. 3, κατά τισ οποίεσ τίκεται ςε κίνδυνο θ  ηωι και θ υγεία των εργαηομζνων, των 

περιοίκων και των διερχομζνων ι θ αςφάλεια κτιςμάτων, ζργων κοινισ ωφελείασ ι 

διενεργείται ανορκολογικι εκμετάλλευςθ κατά παράβαςθ των διατάξεων του ΚΜΛΕ, κακϊσ 

και αν δεν υπάρχουν ςε ιςχφ εγκεκριμζνοι περιβαλλοντικοί όροι τθσ εκμετάλλευςθσ. Στθν 

απόφαςθ αυτι ορίηονται τα ςυγκεκριμζνα περιοριςτικά μζτρα, τα μζτρα για τθν αςφαλι 

λειτουργία του λατομείου και οι προκεςμίεσ ςυμμόρφωςθσ του εκμεταλλευτι προσ τα 

μζτρα αυτά. 

6. Πποιοσ εκμεταλλεφεται ι εξορφςςει ι αποκομίηει λατομικά ορυκτά χωρίσ να ζχει τισ 

προχποκζςεισ άςκθςθσ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, 

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, που επιβάλλεται με απόφαςθ του προϊςτάμενου του αρμόδιου 

Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν 

και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και βεβαιϊνεται και 

ειςπράττεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων. Θ 

ανωτζρω διοικθτικι κφρωςθ επιβάλλεται ανεξαρτιτωσ τθσ ενδεχόμενθσ επιβολισ 

κυρϊςεων για τα παραπτϊματα του άρκρου 67 του ν. 4442/2016. 

Θ διαπίςτωςθ των παραβάςεων μπορεί να γίνεται από το αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ 

Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ τισ αρμόδιεσ Επικεωριςεισ του ΣΕΡΔΕΜ, τισ 

Αςτυνομικζσ Αρχζσ, τισ δαςικζσ ι άλλεσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, οι οποίεσ είναι υποχρεωμζνεσ 

να ενθμερϊνουν αμελλθτί ςτο ωσ άνω αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ, παρζχοντασ τα 

ςτοιχεία του παραβάτθ, κακϊσ και πλθροφορίεσ για τα μζςα που χρθςιμοποίθςε ςφμφωνα 

με τον παρακάτω Ρίνακα 1. 

Το φψοσ τθσ εν λόγω επιβαλλόμενθσ διοικθτικισ κφρωςθσ είναι ανάλογο με τθν υποτροπι 

και τθ ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ, υπολογίηεται δε ωσ εξισ: 

1) Αν πρόκειται για παράβαςθ που τελείται για πρϊτθ φορά, ανάλογα με τα μζςα που 

χρθςιμοποίθςε ο παραβάτθσ επιβάλλεται αρχικό πρόςτιμο π0, ςφμφωνα με τον Ρίνακα 1. 

Ρίνακασ 1 



 

 

Ταξινόμθςθ παράβαςθσ Φψοσ προςτίμου (€) 

Χειρωνακτικζσ εργαςίεσ ι χριςθ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ 

εξόρυξθσ-φόρτωςθσ-μεταφοράσ 
15.000 ≤ π0 ≤ 30.000 

Χριςθ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ επεξεργαςίασ 20.000 ≤ π0 ≤ 60.000 

Χριςθ εκρθκτικϊν υλϊν 30.000 ≤ π0 ≤ 90.000 

 

Αν θ παράβαςθ μπορεί να ταξινομθκεί ςε περιςςότερεσ από μία κατθγορίεσ του Ρίνακα 1, 

τότε το πρόςτιμο π0 υπολογίηεται με βάςθ τθ ςοβαρότερθ από αυτζσ. 

2) Αν πρόκειται για παράβαςθ που ζχει τελεςτεί για περιςςότερεσ από μία φορζσ, το 

πρόςτιμο πi υπολογίηεται ωσ θ μζγιςτθ τιμι: 1) του τριπλάςιου του προςτίμου πi-1 που είχε 

επιβλθκεί ςτθν αμζςωσ προθγοφμενθ παράβαςθ ι 2) του μζγιςτου ποςοφ που αντιςτοιχεί 

ςτθν κατθγορία ςτθν οποία ταξινομείται θ τρζχουςα παράβαςθ με βάςθ τον Ρίνακα 1. 

Τα παρανόμωσ παραχκζντα λατομικά προϊόντα περιζρχονται ςτθν οικεία Αποκεντρωμζνθ  

Διοίκθςθ, εφόςον προζρχονται από δθμόςιο χϊρο ι ςτθν οικεία Ρεριφζρεια ςε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ. Τα υλικά αυτά, καταρχιν, χρθςιμοποιοφνται για τθν επαναφορά του 

αναγλφφου και τθν αποκατάςταςθ του χϊρου και τα εναπομείναντα εκποιοφνται με 

πλειοδοτικι δθμοπραςία από τθν κατά περίπτωςθ αρμόδια για τθ διαχείριςι τουσ 

υπθρεςία, ςτθν οποία περιζρχεται το προκφπτον από τθν εκποίθςθ τίμθμα. 

Σε περίπτωςθ κακϋ υποτροπι τζλεςθσ τθσ παράβαςθσ, με τθν απόφαςθ επιβολισ 

προςτίμου, διατάςςεται και θ ςφράγιςθ των τυχόν υπαρχόντων θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ κακϊσ και θ κατάςχεςθ του κινθτοφ εξοπλιςμοφ (εξόρυξθσ, 

φόρτωςθσ και μεταφοράσ) του διενεργοφντοσ τθν παράνομθ πράξθ. 

Μετά τθν απόρριψθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 61 ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν 

παρζλευςθ άπρακτου του χρονικοφ διαςτιματοσ για τθν άςκθςι τθσ, θ απόφαςθ τθσ 

επιβολισ του προςτίμου κακίςταται εκτελεςτι και κοινοποιείται ςτθν αρμόδια Ρεριφζρεια. 

Ο αρμόδιοσ Ρεριφερειάρχθσ εκδίδει αμελλθτί απόφαςθ, με τθν οποία ςυγκροτεί τριμελι 

επιτροπι, αποτελοφμενθ από υπαλλιλουσ τθσ Ρεριφζρειασ, θ οποία διενεργεί τθ ςφράγιςθ 

των  εγκαταςτάςεων που υπάρχουν και τθν κατάςχεςθ του κινθτοφ εξοπλιςμοφ. 

Θ απόφαςθ για τθν επιβολι του προςτίμου κοινοποιείται και ςε όλεσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

για τισ δικζσ τουσ ενζργειεσ ιδίωσ ςτθν αρμόδια Ειςαγγελία Ρλθμμελειοδικϊν, ςτθν 

αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι και ςτισ αρμόδιεσ δαςικζσ Υπθρεςίεσ, ςε περίπτωςθ παράνομθσ 

εξόρυξθσ ςε δαςικζσ ι δθμόςιεσ χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ. Θ απόφαςθ ςφράγιςθσ 



 

 

κοινοποιείται και ςτον πάροχο θλεκτρικισ ενζργειασ για τθ διακοπι τθσ παροχισ 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ. 

Θ εκποίθςθ του εξοπλιςμοφ πραγματοποιείται από τθν οικεία Ρεριφζρεια. Αν ο εξοπλιςμόσ 

δεν μπορεί να εκποιθκεί, διατίκεται ςτον οικείο διμο ι καταςτρζφεται με τθ ςφνταξθ 

πρωτοκόλλου καταςτροφισ, με ευκφνθ τθσ ανωτζρω επιτροπισ. Το   τίμθμα που προκφπτει 

από τθν εκποίθςθ κατατίκεται υπζρ  του ειδικοφ λογαριαςμοφ τθσ παρ. 2 του άρκρου 55. 

Αν θ παράνομθ εξόρυξθ πραγματοποιικθκε ςε εκτάςεισ που προςτατεφονται από τθ 

δαςικι νομοκεςία, το ποςό αποδίδεται ςτισ δαςικζσ υπθρεςίεσ για τθν αποκατάςταςθ του 

δαςογενοφσ περιβάλλοντοσ. Ωσ μεςεγγυοφχοσ και υπεφκυνοσ για τθ φφλαξθ των 

καταςχεμζνων υλικϊν ορίηεται ο Ρεριφερειάρχθσ. 

7. Οι κυρϊςεισ τθσ παρ. 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. 

8. Τα πρόςτιμα που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου αυτοφ, πλθν εκείνων που 

αφοροφν δθμοτικά λατομεία, κακϊσ και ςτθν παρ. 4 του άρκρου 58 αποδίδονται ςτουσ  

πρωτοβάκμιουσ Ο.Τ.Α. ςτθν Ρεριφζρεια των οποίων λειτουργεί το λατομείο, μετά τθν 

αφαίρεςθ των πιςτϊςεων που προβλζπονται υπζρ του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ 

Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  ςτθν παρ. 3Α του άρκρου 30 του ν. 1650/1986 

(Αϋ160), όπωσ θ παρ. αυτι προςτζκθκε με τθν  1 του άρκρου 51 του ν.4409/2016 (Αϋ 136). 

Στισ περιπτϊςεισ λατομείων επί δθμοτικϊν εκτάςεων, τα πρόςτιμα των  παρ. 3 και 6, 

αφαιροφμενων των πιςτϊςεων υπζρ του  αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων 

τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ωσ ανωτζρω, αποδίδονται υπζρ του ειδικοφ λογαριαςμοφ τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 55. Αν θ παράνομθ εξόρυξθ πραγματοποιικθκε ςε εκτάςεισ που 

προςτατεφονται από τθ δαςικι νομοκεςία, το ποςό αποδίδεται ςτισ δαςικζσ Υπθρεςίεσ, για 

τθν αποκατάςταςθ του δαςογενοφσ περιβάλλοντοσ. 

9. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να αναπροςαρμόηονται 

οι κλίμακεσ του Ρίνακα 4 τθσ παρ. 3 και του Ρίνακα 1 τθσ παρ. 6, κακϊσ και το φψοσ των 

προςτίμων που προβλζπονται ςτισ παρ. 3 και 6, ζωσ διπλαςιαςμοφ.  

10. Για τα παραγόμενα από λατομεία αδρανι υλικά ανάλογα με τισ χριςεισ για τισ οποίεσ 

προορίηονται,  οι χθμικζσ και φυςικομθχανικζσ προδιαγραφζσ, κακϊσ και θ διαδικαςία 



 

 

δοκιμϊν και θ μζκοδοσ ανάλυςθσ και εκτίμθςθσ των αποτελεςμάτων των δοκιμϊν αυτϊν 

κακορίηονται με κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ οι οποίεσ εκδίδονται ςφμφωνα με το  π.δ. 

334/1994 (Αϋ176). 

Ειδικότερα, οι προδιαγραφζσ για τα αδρανι τα οποία προορίηονται για δομικά ζργα πρζπει 

να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που τίκενται με τθν κοινι απόφαςθ  5328/122/2007 του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων και του Υφυπουργοφ 

Ανάπτυξθσ (Βϋ 386) και τον 305/2011/ΕΕ  Ευρωπαϊκό Κανονιςμό για τα Δομικά Ρροϊόντα (ΕΕ 

L88 τθσ 4.4.2011).  

Αν θ αρμόδια αρχι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, θ οποία ςφμφωνα με το  

άρκρο 11 του π.δ. 334/1994  ελζγχει  τθν ορκι χρθςιμοποίθςθ τθσ ςιμανςθσ CE ςτθν 

αγορά και ςτουσ χϊρουσ παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων που φζρουν το ςιμα 

αυτό,  διαπιςτϊςει ότι κατ’ επανάλθψθ τίκενται ςτθν κυκλοφορία, πωλοφνται, 

αναλϊνονται και προορίηονται για δομικά ζργα  αδρανι προϊόντα προερχόμενα από 

λατομεία χωρίσ τθν απαιτοφμενθ Σιμανςθ CE ι προϊόντα με ψευδι ι παραπλανθτικι 

Σιμανςθ CE ι αδρανι υλικά τα οποία δεν ςυμμορφϊνονται με τισ εκνικζσ διατάξεισ, 

ενθμερϊνει τθν αρμόδια υπθρεςία, ϊςτε να ανακαλζςει  τθν απόφαςθ για τθν ζγκριςθ τθσ 

τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ. 

 

Άρκρο 60  

Αναςτολι και Διακοπι των εργαςιϊν ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ –  

Λφςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ 

1. Οι εργαςίεσ ζρευνασ ι εκμετάλλευςθσ μπορεί να αναςταλοφν ι να διακοποφν με 

απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, φςτερα από αιτιολογθμζνθ πρόταςθμιασ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 49 εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ ι τθσ εκμετάλλευςθσ προκφψουν 

απαγορευτικοί τθσ λατομίασ λόγοι, οι οποίοι δεν υπιρχαν κατά το ςτάδιο ζναρξθσ τθσ 

ζρευνασ ι εκμετάλλευςθσ ι για λόγουσ που αφοροφν ςτο δθμόςιο ςυμφζρον. 

2. Ο Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν περίπτωςθ λατομείων επί δθμοςίων 

εκτάςεων ι ο Διμαρχοσ ςτθν περίπτωςθ λατομείων επί δθμοτικϊν εκτάςεων αντίςτοιχα, 

μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α) αν διαπιςτωκεί ότι ο εκμεταλλευτισ δεν τθρεί τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ.  



 

 

β) αν εκδοκεί πράξθ με τθν οποία διακόπτονται οριςτικά οι εργαςίεσ εκμετάλλευςθσ  και 

δεν αςκικθκαν τα προβλεπόμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ διοικθτικά βοθκιματα εντόσ 

των προβλεπόμενων προκεςμιϊν ι αν αυτά μετά τθν άςκθςι τουσ απορρίφκθκαν. 

3. Θ ςχετικι απόφαςθ για καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, επιδίδεται ςτο  μιςκωτι με απόδειξθ 

και κοινοποιείται ςτθν αρμόδια κατά τόπον υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, ττο αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του 

Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και τθν 

αρμόδια Αςτυνομικι Αρχι. 

4. Ρριν από τθν αναςτολι ι διακοπι  των εργαςιϊν τθσ ζρευνασ ι τθσ εκμετάλλευςθσ και 

τθ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ο ενδιαφερόμενοσ καλείται ςε ακρόαςθ. Θ κλιςθ 

κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν θμζρα τθσ 

ακρόαςθσ.  

5.Ο εκμεταλλευτισ λατομείου μπορεί να παραιτείται από τθν εκμετάλλευςθ. Σε περίπτωςθ 

δθμόςιων και δθμοτικϊν εκτάςεων  θ παραίτθςθ αυτι κακίςταται οριςτικι μόνο μετά τθν 

αποδοχι τθσ από τθν αρμόδια Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ ι το Διμο αντίςτοιχα  αφοφ 

διαπιςτωκεί  θ ςυμμόρφωςθ του εκμεταλλευτι προσ τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ, τουσ 

όρουσ τθσ Τεχνικισ Μελζτθσ ι και τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. 

Σε κάκε  περίπτωςθ  εφαρμόηονται  το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 55 και θ παρ. 

5 του άρκρου 58. 

 

Άρκρο 61  

Διοικθτικζσ προςφυγζσ 

1. Κατά των απορριπτικϊν αποφάςεων του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ που αφοροφν ςε ζγκριςθ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν του άρκρου 44 του 

παρόντοσ και του άρκρου 59 του ν.4442/2016 μπορεί να αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι 

ενϊπιον του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τουσ. 

2. Κατά των αποφάςεων του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ που 

εκδίδονται κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ και αφοροφν ςε ςφναψθ,  

παράταςθ, τροποποίθςθ, κακϊσ και καταγγελία ςφμβαςθσ μίςκωςθσ  μπορεί να αςκθκεί 

ενδικοφανισ προςφυγι ενϊπιον του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  μζςα ςε  

αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τουσ. 



 

 

3. Κατά των αποφάςεων του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, με τισ οποίεσ επιβάλλονται χρθματικά πρόςτιμα ι περιοριςτικά μζτρα ςτθν 

ζρευνα και ςτθν εκμετάλλευςθ, κακϊσ και  προςωρινι ι οριςτικι διακοπι του ςυνόλου ι 

μζρουσ των εργαςιϊν ζρευνασ ι  εκμετάλλευςθσ μπορεί να αςκθκεί ενδικοφανισ 

προςφυγι ενϊπιον του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μζςα ςε  αποκλειςτικι 

προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τουσ αντίςτοιχα. 

4. Επί των προςφυγϊν των παρ. 1 ζωσ 3 ο Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

αποφαίνεται μζςα ςε  τρεισ (3) μινεσ από τθν άςκθςι τουσ. Θ προκεςμία άςκθςθσ των 

προςφυγϊν, κακϊσ και θ άςκθςι τουσ ζχει αναςταλτικό αποτζλεςμα μόνο αν αςκοφνται 

κατά  αποφάςεων που απορρίπτουν τθν παράταςθ μιςκϊςεων, κακϊσ και κατά 

αποφάςεων επιβολισ χρθματικϊν προςτίμων. 

5. Οι αποφάςεισ του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ που επιβάλλουν πρόςτιμα, κακϊσ και κάκε άλλθ διοικθτικι πράξθ ςτο πλαίςιο 

τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ επιβολισ των προςτίμων κοινοποιοφνται ςτον ενδιαφερόμενο 

μζςω ταχυδρομείου με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι, αν θ κοινοποίθςθ μζςω ταχυδρομείου 

αποβεί άκαρπθ, επιδίδονται από τα αρμόδια κατά τόπουσ αςτυνομικά όργανα. Ειδικϊσ  οι 

αποφάςεισ για τθν επιβολι των μζτρων αςφαλείασ των παρ.  2 και 5  και ςυςτάςεων 

ςυμμόρφωςθσ τθσ παρ. 4 του άρκρου  59,  τθσ παρ. 1 του άρκρου 60 κακϊσ και των 

πρόςκετων μζτρων τθσ παρ. 4 του άρκρου 3 του ΚΜΛΕ επιδίδονται ςτον ενδιαφερόμενο 

μζςω των αρμόδιων Αςτυνομικϊν Τμθμάτων. 

Αν ο ενδιαφερόμενοσ ι ο αντίκλθτόσ του δεν βρίςκονται ςτθ διεφκυνςθ που ζχει 

γνωςτοποιθκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία, θ επίδοςθ γίνεται ςτο Γραμματζα του κατά τόπο 

αρμόδιου Ρρωτοδικείου. 

 

Άρκρο 62  

Ραράβολα και ειδικό τζλοσ υπζρ πρωτοβακμίων ΟΤΑ 

1. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται τα είδθ και τα ποςά των 

παραβόλων που απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ οποιαςδιποτε ζγκριςθσ που προβλζπεται 

από τισ διατάξεισ του παρόντοσ ι γενικότερα τθ μεταλλευτικι και λατομικι νομοκεςία 

κακϊσ και τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε προςφυγισ ενϊπιον του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ, τα οποία μπορεί να αναπροςαρμόηονται.  



 

 

Ροςοςτό των ειςπραττόμενων εςόδων από τα ωσ άνω παράβολα, όπωσ ορίηεται από τθν 

ΚΥΑ του προθγοφμενου εδαφίου,  εγγράφεται ωσ πίςτωςθ ςε ειδικό κωδικό (ΚΑΕ), που 

ςυνιςτάται ςτον τακτικό προχπολογιςμό του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, για 

τθν κάλυψθ δαπανϊν τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν (ΓΔΟΡΥ) του ΥΡΕΝ 

που ςχετίηονται με δράςεισ για τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ και βιωςιμότθτα τθσ 

εκμετάλλευςθσ των ορυκτϊν πρϊτων υλϊν.  

2. α. Οι εκμεταλλευτζσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν υποχρεοφνται να καταβάλλουν ετθςίωσ 

ειδικό τζλοσ υπζρ των πρωτοβάκμιων Ο.Τ.Α. ςτθν περιοχι των οποίων λειτουργοφν τα 

λατομεία. Το τζλοσ αυτό ορίηεται ςε ποςοςτό οκτϊ τοισ εκατό (8%) ςτθν τιμι πϊλθςθσ μθ 

επεξεργαςμζνων προϊόντων ι τζςςερα τοισ εκατό (4%) ςτθν τιμι πϊλθςθσ των 

επεξεργαςμζνων προϊόντων ςτο δάπεδο του λατομείου. 

Ο προςδιοριςμόσ των ποςοτιτων που πωλοφνται γίνεται με βάςθ τα τιμολόγια που 

υποβάλλει ο εκμεταλλευτισ μαηί με ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία πωλιςεων 

(ποςότθτεσ-τιμζσ) ι κάκε άλλθ πρόςφορθ μζκοδο καταμζτρθςθσ των λατομικϊν 

προϊόντων, εφόςον κρικεί αναγκαίο, όπωσ, τοπογραφικι επιμζτρθςθ των ποςοτιτων του 

εξορυχκζντοσ πετρϊματοσ, ζλεγχο των βιβλίων τθσ επιχείρθςθσ, διαςταφρωςθ των 

υποβαλλόμενων ςτοιχείων με τα υποβαλλόμενα ςε άλλεσ υπθρεςίεσ ςτοιχεία για τον 

υπολογιςμό των αναλογικϊν μιςκωμάτων, όπου αυτό απαιτείται.  

Σε περίπτωςθ ιδιοχρθςιμοποίθςθσ ποςοτιτων για τθν τροφοδοςία εγκαταςτάςεων του 

μιςκωτι  θ τιμι πϊλθςθσ για τον υπολογιςμό του τζλουσ προςδιορίηεται με βάςθ  είτε 

προγενζςτερα τιμολόγια του ίδιου λατομείου, είτε  τθν τιμι εξορυςςόμενων προϊόντων 

αντίςτοιχθσ ποιότθτασ γειτονικϊν λατομείων, ενϊ αν δεν υπάρχουν και τα ςτοιχεία αυτά, 

λαμβάνεται υπόψθ το κόςτοσ εξόρυξθσ, θ κζςθ και θ προςπελαςιμότθτα του λατομείου, θ 

ποιότθτα του κοιτάςματοσ και οι ςυνκικεσ εκμετάλλευςθσ, το επιχειρθματικό κζρδοσ και 

λοιπά ςτοιχεία που ςυνεκτιμϊνται από τθν αρμόδια υπθρεςία. 

Στθν καταβολι ειδικοφ τζλουσ υποχρεοφνται και οι εκμεταλλευτζσ που παράγουν αδρανι 

υλικά, τα οποία εξορφςςονται ωσ παραπροϊόντα κατά τθν εκμετάλλευςθ των λατομείων 

βιομθχανικϊν ορυκτϊν και μαρμάρων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ  παρ. 7 του άρκρου 

45. Το ειδικό τζλοσ  ορίηεται ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) ςτθν τιμι πϊλθςθσ 

ακατζργαςτων υλικϊν ι ζξι  τοισ εκατό (6%) ςτθν τιμι πϊλθςθσ επεξεργαςμζνων υλικϊν. 

β. Ειδικά για αδρανι υλικά, που χρθςιμοποιοφνται ωσ πρϊτθ φλθ ςτθν τςιμεντοβιομθχανία, 

αςβεςτοποιία και μεταλλουργία  και εξορφςςονται από λατομεία που εκμεταλλεφονται οι 

ίδιεσ επιχειριςεισ, το πιο πάνω ειδικό τζλοσ υπολογίηεται με απόφαςθ του αρμόδιου 

Ρεριφερειάρχθ  ςε 4% επί του κόςτουσ εξόρυξθσ του πετρϊματοσ ςτο δάπεδο του 



 

 

λατομείου, αυξθμζνο κατά το επιχειρθματικό κζρδοσ. Για τθν πλεονάηουςα παραγωγι των 

πιο πάνω λατομείων ορίηεται ειδικό τζλοσ δζκα τοισ εκατό (10%) ςτθν τιμι πϊλθςθσ 

ακατζργαςτων υλικϊν ι ζξι  τοισ εκατό (6%) ςτθν τιμι πϊλθςθσ επεξεργαςμζνων υλικϊν. 

γ. Οι εκμεταλλευτζσ βιομθχανικϊν ορυκτϊν υποχρεοφνται να καταβάλλουν ετθςίωσ ειδικό 

τζλοσ υπζρ των πρωτοβάκμιων Ο.Τ.Α. ςτθν περιοχι των οποίων λειτουργοφν τα λατομεία. 

Το τζλοσ αυτό ορίηεται ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ αξίασ των ακατζργαςτων 

λατομικϊν προϊόντων που διατίκενται προσ πϊλθςθ ςτο δάπεδο του λατομείου. Ο 

προςδιοριςμόσ των ποςοτιτων που πωλοφνται γίνεται με βάςθ τα τιμολόγια, ςε 

ςυνδυαςμό με κάκε άλλθ πρόςφορθ μζκοδο,  ςφμφωνα με  τθν περίπτ. α, εφόςον 

απαιτείται. Σε περίπτωςθ ιδιοχρθςιμοποίθςθσ εφαρμόηεται αναλόγωσ  θ  περίπτ.  α.  

δ. Τα ποςά που προζρχονται από το ειδικό τζλοσ τθσ παρ. αυτισ βεβαιϊνονται και 

ειςπράττονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά για βεβαίωςθ και 

είςπραξθ των εςόδων των πρωτοβάκμιων  Ο.Τ.Α. 

3. Πλα τα λατομεία που ςυνεχίηουν τθν λειτουργία τουσ και μετά τα ςαράντα (40) ζτθ 

υποχρεοφνται  να καταβάλλουν  «πράςινο τζλουσ» φψουσ ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ αξίασ 

των πωλοφμενων προϊόντων, υπζρ του ειδικοφ λογαριαςμοφ τθσ παρ. 2 του  άρκρου 55, ο 

οποίοσ δθμιουργείται ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ υπό τθ διαχείριςθ του 

Ρράςινου Ταμείου. 

 

Άρκρο 63  

Συγκεντρωτικά ςτοιχεία ορυκτϊν πρϊτων υλϊν (Ο.Ρ.Υ)  

1. Για τον κακοριςμό τθσ ςτρατθγικισ αξιοποίθςθσ των ορυκτϊν πρϊτων υλϊν τθσ χϊρασ, θ 

αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  ςυντάςςει και 

δθμοςιοποιεί το δεφτερο εξάμθνο κάκε ζτουσ ζκκεςθ ςυγκεντρωτικϊν ςτοιχείων ςχετικά με 

τθ μεταλλευτικι και λατομικι δραςτθριότθτα του προθγοφμενου ζτουσ θ οποία 

περιλαμβάνει:    

α. ςτοιχεία παραγωγισ, απαςχόλθςθσ, κακϊσ και λοιπά  οικονομικά ςτοιχεία, όπωσ αυτά 

προκφπτουν από τα δελτία δραςτθριότθτασ, 

β. ςτοιχεία δθμόςιων εςόδων από τθ μεταλλευτικι και λατομικι δραςτθριότθτα, όπωσ  

μιςκϊματα και τζλθ,   όπωσ προκφπτουν από τισ επιμζρουσ αναφορζσ των 

Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των λοιπϊν φορζων του Δθμοςίου, 

γ. ςτοιχεία ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ και δράςεισ, όπωσ αυτά προκφπτουν 

από τισ μεταλλευτικζσ και λατομικζσ εταιρείεσ και αξιολογοφνται από τουσ αρμόδιουσ 

δθμόςιουσ φορείσ (όπωσ Δαςαρχεία),  



 

 

δ. ςτοιχεία ςχετικά με τθν αςφάλεια και ςυγκεκριμζνα  τα ατυχιματα που ςυνζβθςαν, τουσ 

προλθπτικοφσ ελζγχουσ που ζχουν διεξαχκεί, κακϊσ και τα χρθματικά πρόςτιμα που 

επιβλικθκαν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του  Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ 

Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

2. Οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ ςυντάςςουν και δθμοςιοποιοφν ανάλογεσ ετιςιεσ 

εκκζςεισ για τθ μεταλλευτικι και λατομικι δραςτθριότθτα τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ, 

οι όποιεσ  κοινοποιοφνται εγκαίρωσ και ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΥΡΕΝ. 

 

Άρκρο 64 

φκμιςθ μεταλλευτικϊν και άλλων κεμάτων 

 

1.  Για τουσ εκμεταλλευτζσ μεταλλευτικϊν ορυκτϊν εφαρμόηονται οι παρ. 3, 6 και 7 του 

άρκρου  58  του παρόντοσ, και θ παρ 4 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 118 του ν.δ. 210/1973 

(Αϋ277).  

Ειδικά για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 3 του άρκρου 58 του παρόντοσ, τα τοπογραφικά 

ςχεδιαγράμματα υποβάλλονται ςτο αρμόδιο Τμιμα Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ μζχρι τισ  30 Ιουνίου του επομζνου ζτουσ, ενϊ θ υποχρζωςθ υποβολισ δεν ιςχφει 

ςτθν περίπτωςθ υποβολισ των δθλϊςεων απραξίασ τθσ παρ. 4 του άρκρου 118 του ν.δ. 

210/1973.   

2. Οι εκμεταλλευτζσ μεταλλείων οφείλουν να αποκαταςτιςουν τουσ μεταλλευτικοφσ 

χϊρουσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιοφνται, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ ςχετικι 

απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. Ρριν από τθν ζγκριςθ τθσ τεχνικισ μελζτθσ 

εκμετάλλευςθσ απαιτείται να κατακζςει ο εκμεταλλευτισ ςτθν αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ 

τεχνικισ  μελζτθσ υπθρεςία εγγυθτικι επιςτολι αόριςτθσ χρονικισ ιςχφοσ για τθν 

εκπλιρωςθ των όρων και των υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν απόφαςθ για τθν  

ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων. Το φψοσ του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κακορίηεται 

με βάςθ το ποςό που αναφζρεται ωσ δαπάνθ αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ ςτισ 

εγκεκριμζνεσ ι κεωρθμζνεσ μελζτεσ και αντιςτοιχεί ςτο χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ 

απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων. 

Αν ο εκμεταλλευτισ δεν ςυμμορφωκεί προσ τισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ, ανεξάρτθτα από τισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ από τισ διατάξεισ του παρόντοσ, θ εγγυθτικι επιςτολι καταπίπτει 

μερικϊσ ι ολικϊσ υπζρ του Ρράςινου Ταμείου, φςτερα από ζλεγχο τθσ αρμόδιασ δαςικισ 



 

 

υπθρεςίασ για εκτάςεισ που βάςει του ν. 998/1979 διαχειρίηονται οι δαςικζσ υπθρεςίεσ ι 

φςτερα από ζλεγχο των κατά τόπουσ αρμόδιων διευκφνςεων περιβάλλοντοσ για τισ λοιπζσ  

εκτάςεισ. 

3. Μεταλλειοκτιτεσ παραχωριςεων για τισ οποίεσ δεν ζχουν υποβλθκεί για κανζνα από τα 

ζτθ 2007 ζωσ και 2016 τα ετιςια δελτία δραςτθριότθτασ ι οι ετιςιεσ δθλϊςεισ απραξίασ 

που προβλζπονται ςτο άρκρο 118 του ν.δ. 210/1973 εκπίπτουν από το  δικαίωμα 

μεταλλειοκτθςίασ, εφόςον μζςα ςε  ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ δεν 

υποβάλουν ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ τα ωσ 

άνω δελτία ι δθλϊςεισ με  υπόμνθμα ςτο οποίο εκτίκενται οι λόγοι τθσ μθ εμπρόκεςμθσ 

υποβολισ, κακϊσ και οι λόγοι τθσ  μθ εκμετάλλευςθσ ι μθ διενζργειασ μεταλλευτικϊν 

ερευνϊν. Θ ζκπτωςθ διαπιςτϊνεται με πράξθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

θ οποία εκδίδεται μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω εξάμθνθσ προκεςμίασ. Ωσ 

θμερομθνία ζκπτωςθσ κεωρείται θ 31θ Δεκεμβρίου 2008. Με τθ  διαπιςτωτικι πράξθ 

διατάςςεται και θ κατάπτωςθ  εγγυιςεων που ζχουν κατατεκεί ςφμφωνα με  το άρκρο 47 

του ν.δ. 210/1973. Θ  διαπιςτωτικι πράξθ κοινοποιείται με απόδειξθ  ςτο μεταλλειοκτιτθ 

και ςτον τυχόν μιςκωτι ι ςτον  ζλκοντα από αυτοφσ δικαιϊματα. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόηονται  αναλόγωσ θ   παρ. 3 του άρκρου 14 και τα άρκρα 124 ζωσ και 127 του ν.δ. 

210/1973. Αν μζςα ςτθν εξάμθνθ προκεςμία  του πρϊτου εδαφίου υποβλθκοφν τα 

αναφερόμενα ςτο εν λόγω εδάφιο δελτία ι δθλϊςεισ, εφαρμόηονται αναλόγωσ τα άρκρα 

119 και επόμενα του ν.δ. 210/1973. 

4. Θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν 

ορυκτϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2 του ν.δ. 210/1973  πραγματοποιείται με τισ 

προχποκζςεισ των άρκρων 69, 70 και 74 του ν. 4442/2016. 

5. Το άρκρο 17 του ν.δ. 210/73 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Ουδείσ δφναται να διενεργιςει μεταλλευτικζσ ζρευνεσ, ςε ιδιόκτθτο ι μθ ζδαφοσ, εάν 

προθγουμζνωσ δεν ζχει λάβει τθν προβλεπόμενθ ςτα ακόλουκα άρκρα άδεια 

μεταλλευτικϊν ερευνϊν. Με τθν άδεια μεταλλευτικϊν ερευνϊν, που εκδίδεται από τον 

Ρεριφερειάρχθ, ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του οποίου βρίςκεται ο προσ ζρευνα χϊροσ, 

χορθγείται το δικαίωμα μεταλλευτικισ ζρευνασ και εγκρίνεται θ διενζργεια ερευνθτικϊν 

εργαςιϊν.» 

6. Στο τζλοσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 76 του ν.δ. 210/1973 προςτίκεται θ φράςθ: « ανατρζχει 

δε ςτο χρόνο κατάρτιςθσ των ςυμβάςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 74, εκτόσ αν τα 



 

 

ςυμβαλλόμενα μζρθ όριςαν διαφορετικά, οπότε θ ζγκριςθ ανατρζχει ςτο χρόνο που όριςαν 

τα μζρθ». 

7.Το άρκρο 158 του ν.δ. 210/73 (Α’ 277), όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Θ εγκατάςταςθ εντόσ μεταλλευτικϊν χϊρων και λειτουργία μθχανθμάτων πάςθσ φφςεωσ 

που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ εκμετάλλευςθσ των μεταλλείων και επεξεργαςίασ των εκ 

τοφτων παραγομζνων μεταλλευμάτων δια εφαρμογισ 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». 

8. Το άρκρο 166 του ν.δ. 210/1973  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Πποιοσ πραγματοποιεί ζρευνα ι εκμετάλλευςθ μεταλλευτικϊν ορυκτϊν ςε χϊρουσ για 

τουσ οποίουσ δεν διακζτει το ςχετικό δικαίωμα και τισ προχποκζςεισ άςκθςισ του, πζραν 

των τυχόν αςτικϊν και ποινικϊν ςυνεπειϊν, τιμωρείται και διοικθτικϊσ ςφμφωνα με  τθν 

παρ. 6 του άρκρου 59 του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Τα παρανόμωσ εξορυχκζντα μεταλλευτικά ορυκτά περιζχονται αυτοδίκαια 

ςτθν κυριότθτα του Δθμοςίου. Θ κτθματικι υπθρεςία του Δθμοςίου είναι αρμόδια για τθ 

διαχείριςθ των προϊόντων αυτϊν». 

9. Θ παρ. 1 του άρκρου 167 του ν.δ. 210/1973 αντικακίςταται ωσ εξισ: «1. Κάκε 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 τεκζντων όρων, κακϊσ και των άρκρων 158, 160 και 163 ανεξάρτθτα από άλλεσ 

αςτικζσ, διοικθτικζσ ι ποινικζσ ςυνζπειεσ, τιμωρείται ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 

17 του παρόντοσ νόμου».  

10. Στο τζλοσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 176 του ν.δ. 210/1973, όπωσ το άρκρο αυτό 

αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 3 του άρκρου 12 του ν. 4203/2013 (Α’ 235), προςτίκεται 

εδάφιο ωσ εξισ: «Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηονται και τα πρόςτιμα που επιβάλλονται ςε 

περίπτωςθ μθ καταβολισ του τζλουσ ι μθ ςυμμόρφωςθσ με τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ που 

προβλζπονται ςε αυτι. Σε περίπτωςθ υποτροπισ 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 παρόντοσ». 



 

 

11. Οι αποφάςεισ του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ 

Γραμματείασ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ τθσ παρ. 3 του άρκρου 164 του ν.δ. 210/1973  επιδίδονται από τα αρμόδια κατά 

τόπουσ αςτυνομικά όργανα, ςφμφωνα με τθν  παρ. 5 του άρκρου 61 του παρόντοσ. 

12. Το άρκρο 32, θ παρ. 2 του άρκρου 37, θ παρ. 2 του άρκρου 41, τα άρκρα 159 και 169 

του ν.δ. 210/1973 καταργοφνται. 

 

Άρκρο 65  

Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ  

1. Mε απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που δθμοςιεφεται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται: 

α. Θ  διαδικαςία και ο χρόνοσ βεβαίωςθσ των μιςκωμάτων που αφοροφν τισ ςυμβάςεισ 

μίςκωςθσ λατομείων οποιαςδιποτε κατθγορίασ ορυκτϊν κακϊσ και θ διαδικαςία 

ςυμψθφιςμοφ τουσ, όταν ςυντρζχουν οι ανάλογεσ προχποκζςεισ του ςυμψθφιςμοφ.   

β. Ο τρόποσ  λειτουργίασ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 47 περί κακοριςμοφ 

λατομικϊν περιοχϊν,  κακϊσ και  τα ςτοιχεία που πρζπει να περιλαμβάνει θ ςχετικι ζκκεςθ 

τθσ επιτροπισ, με τθν οποία ειςθγείται για τον κακοριςμό ι τθν ςυμπλιρωςθ του 

ςχεδιαςμοφ λατομικϊν περιοχϊν. 

γ. Θ διαδικαςία και οι ειδικότεροι όροι εκμίςκωςθσ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ τω ν  

δθμοςίων λατομείων, όπωσ:   

αα) Οι γενικοί και ειδικοί, κατά περίπτωςθ, όροι τθσ προκιρυξθσ και θ διαδικαςία 

διεξαγωγισ τθσ δθμοπραςίασ. 

ββ) Τα δικαιολογθτικά που πρζπει να υποβάλλουν οι υποψιφιοι μιςκωτζσ και τισ 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ ςυμμετοχισ ςτισ δθμοπραςίεσ και καλισ εκτζλεςθσ τω ν  όρων των 

ςυμβάςεων. 

γγ) Οι  μελζτεσ που υποβάλλουν οι μιςκωτζσ και τα ςτοιχεία αυτϊν. 

δδ) Θ διαδικαςία εκμίςκωςθσ με απευκείασ ςφμβαςθ. 

εε) Ο τρόποσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ εφαρμογισ των όρων των ςυμβάςεων, τισ 

διαδικαςίεσ κατάπτωςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν και λφςεωσ των ςυμβάςεων, εφόςον 

ςυντρζχουν τζτοιεσ περιπτϊςεισ. 

ςτςτ) Τεχνικά ηθτιματα που αφοροφν τθν εγγυθτικι επιςτολι που αντιςτοιχεί ςτα τυχόν 

οφειλόμενα ςτο δθμόςιο μιςκϊματα  του άρκρου 64 του ν. 4442/2016. 



 

 

ηη) Ο υπολογιςμόσ και ςυμψθφιςμόσ των μιςκωμάτων με ζργα υποδομισ που 

προβλζπονται ςτθν παρ. 10 του άρκρου 48, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ. 

δ. Θ διαδικαςία υπολογιςμοφ του ποςοφ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 55 εγγυθτικισ 

επιςτολισ, κακϊσ και κάκε λεπτομζρεια ςχετικά με τθ διαδικαςία κατάκεςθσ, ανανζωςθσ 

και κατάπτωςθσ αυτισ. 

ε. Το περιεχόμενο, θ διαδικαςία υποβολισ, θ επεξεργαςία, θ δυνατότθτα δθμοςιοποίθςθσ  

κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα που αφορά τόςο τα δελτία δραςτθριότθτασ ι απραξίασ 

που υποβάλλονται από τουσ εκμεταλλευτζσ λατομείων οποιαςδιποτε κατθγορίασ ορυκτϊν, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 58, όςο  και  τα  ςτοιχεία που αποςτζλλονται 

από τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 63. 

2 . Μ ε  κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, ρυκμίηονται οι ειδικότεροι όροι και θ 

διαδικαςία εκμίςκωςθσ, εκμετάλλευςθσ και διαχείριςθσ τ ω ν  λατομείων που ανικουν ςτθν 

κυριότθτα των πρωτοβάκμιων Ο.Τ.Α.  

3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ , που 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, δφνανται να αναπροςαρμόηονται:  

α. το φψοσ των προβλεπόμενων από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και του Ν.Δ. 

210/1973 (Αϋ277) χρθματικϊν ποςϊν που αφοροφν ιδίωσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ , τζλθ,  

μιςκϊματα. 

β. το φψοσ των παραβόλων για αίτθςθ χοριγθςθσ ι χοριγθςθ οποιαςδιποτε άδειασ ι 

ζγκριςθσ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ι γενικότερα τθ 

μεταλλευτικι και λατομικι νομοκεςία, κακϊσ και για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ 

προςφυγισ ενϊπιον του Υπουργοφ ΡΕΝ. 

 

 

Άρκρο 66   

1. Μετά το άρκρο 48ΙΒ του ν. 4442/2016,  ο τίτλοσ «ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» αντικακίςταται ωσ 

εξισ: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑϋ ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

2. Το «άρκρο 57» του ν. 4442/2016 αναρικμείται ςε «άρκρο 77». 

3. Μετά το άρκρο 56 του ν. 4442/2016 προςτίκεται  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ που περιζχει τα εξισ 

άρκρα 57 ζωσ 67 :     

 

 



 

 

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ 

ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΘ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΘΣΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 

ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ 

 

Άρκρο 57 

Ρεδίο εφαρμογισ 

Στο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ Κεφαλαίου 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. 

 

Άρκρο 58 

Διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για λατομικά ορυκτά ςε ιδιωτικι ζκταςθ 

1. Θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε ιδιωτικι ζκταςθ για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων 

βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν λίκων, κακϊσ και αδρανϊν υλικϊν ειδικϊν 

χριςεων, πλθν τθσ μαρμαρόςκονθσ, μαρμαροψθφίδασ και των αςβεςτολικικϊν 

αντιολιςκθρϊν για τα οποία δεν προβλζπεται ζρευνα, υπόκειται ςε κακεςτϊσ 

γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5.  

2. Θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται αποκλειςτικϊσ θλεκτρονικά από το φορζα τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ 

Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) του άρκρου 14. 

3. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ-ΑΔΕ για το τμιμα που αφορά τθ γνωςτοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων του παρόντοσ άρκρου, ο φορζασ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ πριν 

από τθν ζναρξθ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν υποβάλλει τθ γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια 

Διεφκυνςθ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία υποχρεοφται να τθν κοινοποιεί 

αμελλθτί ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ προκειμζνου αυτζσ να αςκιςουν τα ελεγκτικά τουσ 

κακικοντα. Με τθ λειτουργία του ΟΡΣ-ΑΔΕ θ ενθμζρωςθ αυτι κα γίνεται αυτόματα, μζςω 

του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ.  

4. Ρριν από τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ ο ενδιαφερόμενοσ απαιτείται να ζχει 

εξαςφαλίςει:  

α)αποδεικτικό κατοχισ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ ςφμφωνα με το άρκρου 44 του του 

νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», 

β) απόφαςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ για τθν  

υπαγωγι ςε Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΡΡΔ)  ςφμφωνα με όςα προβλζπονται 

ςτο ν. 4014/2011 (Α’ 209) και ςτθν 46294/2013 απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (Βϋ 2001), φςτερα από τθν κατάκεςθ εγγυθτικισ 

επιςτολισ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ. Το 

φψοσ τθσ  εγγυθτικισ επιςτολισ ιςοφται με πενιντα ευρϊ ανά ςτρζμμα. Θ εγγυθτικι 

επιςτολι είναι αόριςτθσ χρονικισ ιςχφοσ και εκδίδεται υπζρ του φορζα τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ. Δεν απαιτείται θ ζκδοςθ εγγυθτικισ επιςτολισ αν θ διενζργεια ερευνϊν 

γίνεται με μεκόδουσ που δεν ςυνιςτοφν ουςιϊδθ επζμβαςθ ςτο ζδαφοσ, όπωσ γεωλογικϊν, 

γεωφυςικϊν, γεωχθμικϊν και γεωτριςεων. Αν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ 



 

 

ακολουκιςει εκμετάλλευςθ για το ςφνολο ι τμιμα του χϊρου ζρευνασ, θ εγγυθτικι 

επιςτολι αντικακίςταται από τθν αντίςτοιχθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 55, του νόμου 

«ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», 

γ) ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Δόμθςθσ, Ενζργειασ και Μεταλλείων του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από αποςτολι  ςε αυτό διλωςθσ πρότυπων τεχνικϊν 

δεςμεφςεων (ΡΤΔ), ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Α του νόμου  για «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», για τθ ςκοπιμότθτα και το ςχεδιαςμό των 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν. 

5. Μετά τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ, ο φορζασ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

μπορεί να διενεργεί  ερευνθτικζσ εργαςίεσ για τα λατομικά ορυκτά τθσ παρ. 1  ςτθν 

οριςμζνθ ιδιωτικι ζκταςθ. 

6. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ που εκδίδεται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, 

κακορίηονται το περιεχόμενο και θ διαδικαςία 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 για να αςκιςουν τισ ελεγκτικζσ τουσ αρμοδιότθτεσ, θ κλιμάκωςθ των 

επιβαλλόμενων κυρϊςεων μζςα ςτα όρια τθσ παρ. 1 του άρκρου 15, θ διαδικαςία επιβολισ 

τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθ γνωςτοποίθςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 6. 

 

Άρκρο 59 

Διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για λατομικά ορυκτά  

ςε δθμόςια ι δθμοτικι ζκταςθ 

1. 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, πλθν τθσ μαρμαρόςκονθσ, μαρμαροψθφίδασ και των 

αςβεςτολικικϊν αντιολιςκθρϊν, για τα οποία δεν απαιτείται ζρευνα υπόκειται ςε 

κακεςτϊσ ζγκριςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 7.  

2. Θ ζγκριςθ χορθγείται με απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, δίδει τθ δυνατότθτα διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν και επζχει κζςθ 

αποδεικτικοφ παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ ζρευνασ. 

3. Ο ενδιαφερόμενοσ για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ οφείλει να υποβάλει ςτθν οικεία 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ τα εξισ: 

α) αίτθςθ με τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:5000 και παράβολο φψουσ 3.000 

ευρϊ τθσ παρ. 2 του άρκρου 66. Θ αρμόδια Υπθρεςία τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

εξετάηει αν εντόσ τθσ αιτοφμενθσ ζκταςθσ: 

αα) είχε παραςχεκεί δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ οποιουδιποτε λατομικοφ ορυκτοφ και δεν 

ζχει παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο πενταετίασ από τθ λιξθ, παφςθ ι ανάκλθςι 

τθσ, 

ββ) διενεργείται, ι προγραμματίηεται ζρευνα από το Δθμόςιο (Ι.Γ.Μ.Ε), ι είχε διενεργθκεί 

ςτο παρελκόν και ζχουν διαπιςτωκεί κοιτάςματα, 

γγ) προθγείται άλλθ αίτθςθ για διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν ι μίςκωςθ.  



 

 

Αν ζχει υποβλθκεί άλλθ αίτθςθ, απορρίπτει τθν αίτθςθ. Αν δεν ζχει υποβλθκεί, ενθμερϊνει 

αμελλθτί τον ενδιαφερόμενο για τθν υποβολι των εξισ επιπλζον δικαιολογθτικϊν: 

β) διλωςθ για τθν υπαγωγι ςε ΡΡΔ, μαηί με τα λοιπά δικαιολογθτικά που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 4 τθσ 46294/14.8.2013 απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ (Β’ 2001) και ςτον ν. 4014/2011 (Aϋ 209) με εγγυθτικι επιςτολι για τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ. Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ ιςοφται με πενιντα ευρϊ ανά ςτρζμμα.  Θ εγγυθτικι επιςτολι είναι αόριςτθσ 

χρονικισ ιςχφοσ και εκδίδεται υπζρ του φορζα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Δεν 

απαιτείται θ ζκδοςθ εγγυθτικισ επιςτολισ αν θ διενζργεια ερευνϊν γίνεται με μεκόδουσ 

που δεν ςυνιςτοφν ουςιϊδθ επζμβαςθ ςτο ζδαφοσ όπωσ γεωλογικϊν, γεωφυςικϊν, 

γεωχθμικϊν κακϊσ και γεωτριςεων. Αν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ, ακολουκιςει 

εκμετάλλευςθ για το ςφνολο ι τμιμα του χϊρου ζρευνασ, θ εγγυθτικι επιςτολι 

αντικακίςταται από τθν αντίςτοιχθ τθσ παρ. 2 του άρκρου  55, του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», 

γ) ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων του Σϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Δόμθςθσ, Ενζργειασ και Μεταλλείων του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,  φςτερα από αποςτολι  ςε αυτό διλωςθσ πρότυπων τεχνικϊν 

δεςμεφςεων (ΡΤΔ), ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Α του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», 

δ) απόφαςθ του οικείου Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ τθσ διενζργειασ 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν, αν θ ζκταςθ είναι δθμοτικι. 

4. Εφόςον τα δικαιολογθτικά είναι πλιρθ, θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ χορθγεί, μζςα ςε 

είκοςι (20) θμζρεσ τθν ζγκριςθ για τθ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν, ςτθν οποία 

περιλαμβάνονται οι ΡΡΔ που οφείλει να τθρεί ο ενδιαφερόμενοσ και οι τεχνικζσ 

δεςμεφςεισ, οι οποίεσ τίκενται με τθ γνωμοδότθςθ του Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ 

Μεταλλείων και πρζπει να τθροφνται από τον ενδιαφερόμενο. Θ ζγκριςθ αυτι χορθγείται 

για χρονικι διάρκεια δφο (2) ετϊν και για ενιαία ζκταςθ. 

5. Θ ζγκριςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε ζκταςθ που ανικει ςτο Δθμόςιο χορθγείται, φςτερα 

από διερεφνθςθ από τθν αρμόδια αρχι, ς' εκείνον του οποίου θ αίτθςθ τθσ παρ. 3 

καταχωρίςτθκε πρϊτθ ςτο πρωτόκολλό τθσ.  Αν ο πρϊτοσ αιτϊν υποβάλει παραίτθςθ ι 

απορριφκεί  το αίτθμά του  για αιτίεσ που δεν εμπίπτουν ςτουσ απαγορευτικοφσ λόγουσ 

του άρκρου 49 του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», θ ζκταςθ κακίςταται ελεφκερθ. 

6. Θ ζγκριςθ ερευνθτικϊν εργαςιϊν ςε εκτάςεισ που ανικουν ςτουσ πρωτοβάκμιουσ Ο.Τ.Α. 

χορθγείται ς' εκείνουσ, των οποίων θ αίτθςθ για παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ ζρευνασ 

καταχωρίςτθκε πρϊτθ ςτο πρωτόκολλο τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία 

οφείλει να τθ διαβιβάςει ςτον οικείο Ο.Τ.Α., εφόςον ςτισ εκτάςεισ αυτζσ δεν είχε χορθγθκεί 

ςτο παρελκόν θ δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ ι δεν είχε διενεργθκεί ζρευνα από τουσ Ο.Τ.Α. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν οι Ο.Τ.Α. υποχρεοφνται να 

εκμιςκϊςουν τισ εκτάςεισ ςτουσ κατόχουσ του δικαιϊματοσ ζρευνασ με τισ προχποκζςεισ 

και τθ διαδικαςία του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», 



 

 

7. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ κακορίηονται θ ειδικότερθ διαδικαςία και το περιεχόμενο τθσ ζγκριςθσ, θ 

κλιμάκωςθ των επιβαλλόμενων κυρϊςεων μζςα ςτα όρια τθσ παρ. 2 του άρκρου 15, θ 

διαδικαςία επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθν ζγκριςθ κζμα, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 7 και 8. 

 

 

 

 

 

Άρκρο 60 

Εκμετάλλευςθ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν λίκων  

ςε ιδιωτικι ζκταςθ 

1. Θ εκμετάλλευςθ λατομείου βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν λίκων ςε 

ιδιωτικι ζκταςθ υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5. 

2. Θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται αποκλειςτικϊσ θλεκτρονικά από το φορζα τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ 

Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) του άρκρου 14. 

3. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ-ΑΔΕ για το τμιμα που αφορά τθ γνωςτοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων του παρόντοσ άρκρου,  ο φορζασ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ πριν 

από  τθν ζναρξθ των εργαςιϊν που κακιςτοφν  δυνατι τθν εκμετάλλευςθ του λατομείου 

υποβάλλει τθ γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ.   

4. Θ γνωςτοποίθςθ ςε ιδιωτικι ζκταςθ γίνεται για ενιαία ζκταςθ και μπορεί να 

τροποποιείται ωσ προσ τθν ζκταςθ τθσ εκμετάλλευςθσ, εφόςον ςυντρζχουν οι ςχετικζσ 

προχποκζςεισ. Αν θ τροποποίθςθ αφορά επζκταςθ του χϊρου εκμετάλλευςθσ ςε χϊρο για 

τον οποίο υφίςταται ιδθ το ςχετικό δικαίωμα, θ τροποποίθςθ πραγματοποιείται με βάςθ 

επικαιροποιθμζνθ τεχνικι μελζτθ εκμετάλλευςθσ του άρκρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε, θ οποία 

εκπονείται για το ςφνολο του χϊρου. Κατάτμθςθ χϊρου, για τον οποίο ζχει γίνει 

γνωςτοποίθςθ εκμετάλλευςθσ λατομείου, δεν είναι επιτρεπτι. 

5. Θ Υπθρεςία, που παραλαμβάνει τθ γνωςτοποίθςθ, οφείλει να ενθμερϊςει όλεσ τισ 

ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, προκειμζνου αυτζσ να αςκιςουν τα ελεγκτικά τουσ κακικοντα. Με 

τθ λειτουργία του ΟΡΣ-ΑΔΕ θ ενθμζρωςθ αυτι κα γίνεται αυτόματα, μζςω του 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ. 

6. Ρριν από τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ, απαιτείται ο ενδιαφερόμενοσ να ζχει 

εξαςφαλίςει: 

α) απόφαςθ για τθν ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (ΑΕΡΟ), που εκδίδεται από τθ 

Διεφκυνςθ Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ι 

από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, αναλόγωσ με τθν κατάταξθ τθσ δραςτθριότθτασ ςε 

κατθγορία Α1 ι Α2, ςφμφωνα με τθν Υ.Α ΔΙΡΑ/οικ.37674/27.7.2016 (Βϋ 2471),  

β) ζγκριςθ τεχνικισ μελζτθσ εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ΚΜΛΕ, 

ςυνοδευόμενθ από τα απαραίτθτα  δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν το δικαίωμα 

εκμετάλλευςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 44 του νόμου για τθν «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», 



 

 

γ) ζγκριςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 10 του ν. 

3028/2002 (Α’153), εφόςον αυτι δεν ζχει χορθγθκεί κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ τθσ ΑΕΡΟ 

τθσ δραςτθριότθτασ,  

δ) κατάκεςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ, ςφμφωνα με  τθν παρ. 2 του άρκρου 55, του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 

ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»,. 

7. Σε περίπτωςθ λιξθσ ι λφςθσ τθσ ςχζςθσ παραχϊρθςθσ τθσ υπό εκμετάλλευςθ ζκταςθσ, 

παφει να ιςχφει θ δυνατότθτα εκμετάλλευςισ τθσ.  

8. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ κακορίηονται το περιεχόμενο και θ διαδικαςία 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 για να αςκιςουν τισ ελεγκτικζσ τουσ αρμοδιότθτεσ, θ κλιμάκωςθ των 

επιβαλλόμενων κυρϊςεων μζςα ςτα όρια τθσ παρ. 1 του άρκρου 15, θ διαδικαςία επιβολισ 

τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθ γνωςτοποίθςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 6. 

 

Άρκρο 61 

Εκμετάλλευςθ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν λίκων 

ςε δθμόςια ι δθμοτικι ζκταςθ 

 

1. Θ εκμετάλλευςθ λατομείου βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν λίκων ςε 

δθμόςια ι δθμοτικι ζκταςθ υπόκειται ςε κακεςτϊσ ζγκριςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 7. Θ 

ςφμβαςθ μίςκωςθσ του λατομικοφ χϊρου που καταρτίηεται ςφμφωνα με τα άρκρα 45, 53 

και 54 του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» επζχει κζςθ 

ζγκριςθσ. 

2. Ρριν από τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ εντόσ του λατομικοφ χϊρου δθμόςιων ι 

δθμοτικϊν εκτάςεων, ο φορζασ οφείλει να αναγγείλει ςτο αρμόδιου Τμιμα Επικεϊρθςθσ 

Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και τθν οικεία Αρχαιολογικι Υπθρεςία τθν ζναρξθ 

των εργαςιϊν. Θ αναγγελία  πρζπει να γίνεται  μζςα ςε ζνα (1) ζτοσ  από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία που τάςςεται για τθν ζναρξθ 

των εργαςιϊν θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ καταγγζλλεται, εκτόσ αν, φςτερα από αίτθςθ του 

ενδιαφερομζνου, ο Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  κεωριςει δικαιολογθμζνθ 

τθ μθ ζναρξθ των εργαςιϊν εκμετάλλευςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εκδίδεται απόφαςθ, με 

τθν οποία παρατείνεται θ προκεςμία για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν. 

3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ κακορίηονται θ ειδικότερθ διαδικαςία και το περιεχόμενο τθσ ζγκριςθσ, τα 

δικαιολογθτικά που κατακζτει ο φορζασ, θ κλιμάκωςθ των επιβαλλόμενων κυρϊςεων μζςα 

ςτα όρια τθσ παρ. 2 του άρκρου 15, θ διαδικαςία επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με 

τθν ζγκριςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 7 και 8. 

 

Άρκρο 62 

Εκμετάλλευςθ λατομείου αδρανϊν υλικϊν ιδιωτικϊν εκτάςεων 



 

 

 

1. Θ εκμετάλλευςθ λατομείου αδρανϊν υλικϊν ςε ιδιωτικι ζκταςθ υπόκειται ςε κακεςτϊσ 

γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 και τισ παρ. 4 ωσ 7 του άρκρου 60. Σε περίπτωςθ 

λατομείου ςε ιδιωτικι ζκταςθ εκτόσ λατομικισ περιοχισ εφαρμόηεται το άρκρο 52 του 

νόμου για τθν «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», 

2. Θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται αποκλειςτικϊσ θλεκτρονικά από το φορζα τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ 

Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) του άρκρου 14. 

3. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ-ΑΔΕ για το τμιμα που αφορά τθ γνωςτοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων του παρόντοσ άρκρου, θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται από το φορζα τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν προσ τθν αρμόδια Διεφκυνςθ 

τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, θ οποία υποχρεοφται να τθν κοινοποιεί αμελλθτί 

ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ. Θ γνωςτοποίθςθ πραγματοποιείται με τθ ςυμπλιρωςθ από τον 

ενδιαφερόμενο ενόσ τυποποιθμζνου εγγράφου γνωςτοποίθςθσ. 

4. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ κακορίηονται το περιεχόμενο και θ διαδικαςία 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 για να αςκιςουν τισ ελεγκτικζσ τουσ αρμοδιότθτεσ, θ κλιμάκωςθ των 

επιβαλλόμενων κυρϊςεων μζςα ςτα όρια τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 15, θ διαδικαςία 

επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθ γνωςτοποίθςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 

και 6. 

 

Άρκρο 63 

Εκμετάλλευςθ λατομείου αδρανϊν υλικϊν δθμόςιων ι δθμοτικϊν εκτάςεων 

 

1. Θ εκμετάλλευςθ λατομείου αδρανϊν υλικϊν ςε δθμόςια ι δθμοτικι ζκταςθ υπόκειται ςε 

κακεςτϊσ ζγκριςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 και τισ παρ. 1 και 2 του άρκρου 61. Θ ςφμβαςθ 

μίςκωςθσ του λατομικοφ χϊρου που καταρτίηεται ςφμφωνα  με τα άρκρα 45, 53 και 54 του 

νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», επζχει κζςθ 

ζγκριςθσ. Σε περίπτωςθ λατομείου ςε δθμόςια ι δθμοτικι ζκταςθ εκτόσ λατομικισ 

περιοχισ εφαρμόηεται το άρκρο  52 του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ 

ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».   

2. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ κακορίηονται θ ειδικότερθ διαδικαςία και το περιεχόμενο τθσ ζγκριςθσ, τα 

δικαιολογθτικά που κατακζτει ο φορζασ, θ κλιμάκωςθ των επιβαλλόμενων κυρϊςεων μζςα 

ςτα όρια τθσ παρ. 2 του άρκρου 15, θ διαδικαςία επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με 

τθν ζγκριςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 7 και 8. 

 

Άρκρο 64 

Εκμετάλλευςθ λατομείων ςτισ περιοχζσ  

του δευτζρου εδαφίου τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 62 του ν. 998/1979  



 

 

 

1. Στισ περιοχζσ του δευτζρου εδαφίου τθσ πρϊτθσ παραγράφου του άρκρου 62 του ν. 

998/1979 (Αϋ289), για τισ οποίεσ το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ δεν ζχει επιλυκεί οριςτικά ςτο 

πλαίςιο του άρκρου 10 του ν. 3208/2003 (Αϋ 303), θ εκμετάλλευςθ πραγματοποιείται χωρίσ 

να καταρτιςτεί ςφμβαςθ μίςκωςθσ με το Δθμόςιο, εφόςον ζχει προθγθκεί κατάκεςθ 

αγωγισ αναγνϊριςθσ κυριότθτασ ι αίτθμα διοικθτικισ αναγνϊριςθσ κυριότθτασ του 

φερόμενου ιδιοκτιτθ και κατατεκεί εγγυθτικι επιςτολι διαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων 

του Δθμοςίου ζναντι οφειλόμενων μιςκωμάτων, νομίμωσ λειτουργοφντοσ ςτθν Ελλάδα 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, αορίςτου ιςχφοσ και ςυντρζχουν οι λοιπζσ ςχετικζσ προχποκζςεισ.  

2. Θ εκμετάλλευςθ υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 5, 60 και 

62, μζχρι τθν επίλυςθ τθσ αμφιςβιτθςθσ για το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ με τθν ζκδοςθ 

αμετάκλθτθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. 

3. Ρριν από τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ ο φορζασ πρζπει να ζχει εξαςφαλίςει τα 

δικαιολογθτικά τθσ παρ. 6 του άρκρου 60 και επιπλζον τθν εγγυθτικι επιςτολι τθσ παρ. 1.  

4. Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κακορίηεται από τθν οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 

και αντιςτοιχεί ςτο ποςό των μζγιςτων προβλεπόμενων πάγιων μιςκωμάτων μίασ τριετίασ. 

Αν το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ δεν ζχει επιλυκεί αμετάκλθτα μζςα ςτθν πρϊτθ τριετία, ο 

εκμεταλλευτισ υποβάλλει αίτθςθ για τθν ζκδοςθ νζασ απόφαςθσ κακοριςμοφ του φψουσ 

τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ τριετίασ. Το 

φψοσ τθσ νζασ εγγυθτικισ επιςτολισ αντιςτοιχεί ςε ποςό που περιλαμβάνει το ςφνολο των 

αναμενόμενων μιςκωμάτων, φςτερα από ςυμψθφιςμό πάγιων και αναλογικϊν με βάςθ τα 

αποτελζςματα τθσ δραςτθριότθτασ τθσ προθγοφμενθσ τριετίασ. Θ νζα εγγυθτικι επιςτολι 

κατατίκεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία, προσ αντικατάςταςθ τθσ προθγοφμενθσ, ζναν (1) 

τουλάχιςτον μινα πριν από τθ λιξθ τθσ τριετίασ και  καλφπτει ακροιςτικά τα μιςκϊματα 

όλθσ τθσ προθγοφμενθσ χρονικισ περιόδου μζχρι τθ λιξθ τθσ επόμενθσ τριετίασ. 

Λατομεία, τα οποία ιδθ λειτουργοφν με εγγυθτικι επιςτολι τθσ  παρ. 1 του παρόντοσ, 

ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ και λογίηεται ωσ θμερομθνία ζναρξθσ υπολογιςμοφ του 

φψουσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ θ  θμερομθνία κατά τθν οποία ξεκίνθςε για πρϊτθ φορά ο 

υπολογιςμόσ τθσ.  

Λατομεία, τα οποία ιδθ λειτουργοφν χωρίσ εγγυθτικι επιςτολι τθσ παρ. 1 του παρόντοσ, 

ςυνεχίηουν τθ λειτουργία τουσ, εφόςον κατακζςουν εγγυθτικι επιςτολι και λογίηεται ωσ 

θμερομθνία ζναρξθσ υπολογιςμοφ του φψουσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ θ θμερομθνία 

ζναρξθσ ιςχφοσ του ν. 4409/2016 (Αϋ136). 

Και για τισ δφο περιπτϊςεισ των προθγοφμενων εδαφίων, ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ, κακορίηεται ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο.   

5. Με ανάλογο τρόπο και διαδικαςία κακορίηεται το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ για το 

πζραν τθσ κάκε τριετίασ χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αμετάκλθτθ επίλυςθ του 

ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ. Αν ο εκμεταλλευτισ δεν εκπλθρϊςει τισ κατά τισ παρ. 1 ζωσ 4 

υποχρεϊςεισ του, θ αρμόδια υπθρεςία προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν 

αναςτολι τθσ εκμετάλλευςθσ μζχρι τθν εκπλιρωςθ των ςχετικϊν υποχρεϊςεων.  

6. Αν υπάρχουν περιςςότερεσ αιτιςεισ για αναγνϊριςθ ιδιοκτθςίασ, το δικαίωμα αςκείται 

από τον φορζα που ζχει υποβάλλει τθν πρϊτθ χρονικϊσ αίτθςθ που ζχει κατατεκεί. 

7. Μετά τθν επίλυςθ τθσ αμφιςβιτθςθσ του ιδιοκτθςιακοφ κακεςτϊτοσ: 

α) αν θ ζκταςθ χαρακτθριςτεί ωσ ιδιωτικι, θ εγγυθτικι επιςτολι επιςτρζφεται, χωρίσ καμία 

άλλθ υποχρζωςθ ι βάροσ του Δθμοςίου. 



 

 

β) αν θ ζκταςθ χαρακτθριςτεί ωσ δθμόςια, καλείται ο εκμεταλλευτισ να ςυνάψει ςφμβαςθ 

μίςκωςθσ με το Ελλθνικό Δθμόςιο, θ οποία καλφπτει το υπολειπόμενο χρονικό διάςτθμα 

μίςκωςθσ μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του μζγιςτου χρόνου που προβλζπεται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. Θ αρμόδια υπθρεςία βεβαιϊνει ατόκωσ το ςυνολικό ποςό των οφειλόμενων 

μιςκωμάτων, το οποίο καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτι εφάπαξ, μζςα ςε δφο (2) μινεσ 

από τθ βεβαίωςι του και ακολοφκωσ επιςτρζφεται ςτον εκμεταλλευτι θ ςχετικι εγγυθτικι 

επιςτολι. Για τισ εκτάςεισ των περιπτϊςεων αϋ και βϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 3 του ν. 

998/1979 (Αϋ289), ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των οφειλόμενων μιςκωμάτων ορίηεται θ 

8.8.2014.  Εφόςον ο εκμεταλλευτισ δεν εκπλθρϊςει τθν υποχρζωςθ καταβολισ των 

μιςκωμάτων, θ αρμόδια υπθρεςία παφει τθν εκμετάλλευςθ, θ εγγυθτικι επιςτολι 

καταπίπτει και, αν το ποςό που αντιςτοιχεί ςτα οφειλόμενα μιςκϊματα είναι μεγαλφτερο 

από το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, βεβαιϊνεται ατόκωσ το επιπλζον αυτό ποςό. Σε 

κάκε άλλθ περίπτωςθ δεν επιςτρζφεται ποςό για το χρόνο που προθγείται τθσ επίλυςθσ 

τθσ αμφιςβιτθςθσ. 

8. Το Δθμόςιο δεν φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν εκνίκθςθ εκ μζρουσ τρίτων των εκτάςεων 

τθσ παρ. 1 και οι εκτάςεισ κρίκθκαν τελεςιδίκωσ ωσ μθ δθμόςιεσ. 

 

Άρκρο 64Α 

Τεχνικι Μελζτθ 

1. Ο εκμεταλλευτισ οφείλει να καταρτίηει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, πριν από τθν ζναρξθ εργαςιϊν εκμετάλλευςθσ 

ςε νζο ζργο ι και νζο μζροσ του ζργου, το οποίο δεν είχε περιλθφκεί ςτθν αρχικι μελζτθ, 

τεχνικι μελζτθ του ζργου ι μζρουσ του ζργου. 

2. Θ τεχνικι μελζτθ  πρζπει να περιζχει τα εξισ ςτοιχεία και κεφάλαια: α) ςτοιχεία τθσ 

επιχείρθςθσ, β) ςτοιχεία του ζργου, γ) ςτοιχεία μζρουσ ζργου, δ) αποτελζςματα 

πραγματοποιθκειςϊν ερευνθτικϊν εργαςιϊν, όπου απαιτείται ε) κεφάλαιο εργαςιϊν 

εκμετάλλευςθσ, ςτ) υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του άρκρου 8 παρ. 4 ν. 1599/1986 για ανάκεςθ 

και ανάλθψθ εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ, η) αποδείξεισ κατάκεςθσ των αμοιβϊν μελετθτϊν, των 

δικαιωμάτων του Δθμοςίου και Ταμείων και πάςθσ φφςεωσ τελϊν, φόρων κ.λ.π., ςφμφωνα 

με τθ κείμενθ νομοκεςία, οι προδιαγραφζσ των οποίων εξειδικεφονται ςτο άρκρο 101 του 

ΚΜΛΕ κακϊσ και θ) οικονομοτεχνικι μελζτθ τθσ εγκατάςταςθσ και κ) ςτατικι μελζτθ για 

ςυναφι δομικά ζργα των εγκαταςτάςεων, οι προδιαγραφζσ των οποίων εξειδικεφονται ςτο 

άρκρο 103 του ΚΜΛΕ. Τα κριτιρια που γενικά πρζπει να ικανοποιοφνται ςτθ τεχνικι μελζτθ 

είναι θ οικονομία του κοιτάςματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, των 

εργαςιϊν και των εγκαταςτάςεων κακϊσ και με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

γενικότερα θ ελαχιςτοποίθςθ του κοινωνικοφ κόςτουσ ςτα πλαίςια των αρχϊν τθσ βιϊςιμθσ 

ανάπτυξθσ. 

3. Ο εκμεταλλευτισ πρζπει να υποβάλει για ζγκριςθ τθν τεχνικι μελζτθ ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν 

που προβλζπονται ςε αυτι. Το χρονικό διάςτθμα για τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ από τθν πιο 

πάνω υπθρεςία, δεν μπορεί να ξεπερνάει τισ εξιντα μζρεσ από τθν υποβολι τθσ. Σε 

περίπτωςθ, που θ μελζτθ κρικεί ανεπαρκισ ι ανακριβισ, τότε επιςτρζφεται ςτον 

εκμεταλλευτι που μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου, αφοφ προθγουμζνωσ θ μελζτθ 

ςυμπλθρωκεί ι διορκωκεί, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ που ζχουν εγγράφωσ 



 

 

διατυπωκεί. Θ προκεςμία για τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, περιορίηεται 

ςε τριάντα μζρεσ από τθν επανυποβολι τθσ. 

 

Άρκρο 65 

Θλεκτρομθχανολογικζσ Εγκαταςτάςεισ 

 

1. Θ εγκατάςταςθ θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ εντόσ λατομικϊν χϊρων των 

εξορυςςομζνων ορυκτϊν, υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5.  

Θ γνωςτοποίθςθ πραγματοποιείται αποκλειςτικά μζςω του Ολοκλθρωμζνου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριότθτασ και Ελζγχων (ΟΡΣ – ΑΔΕ) του 

άρκρου 14. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ – ΑΔΕ, θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία. 

Ρριν από τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ ο ενδιαφερόμενοσ απαιτείται να κατζχει το 

δικαίωμα εκμετάλλευςθσ, κατά τα άρκρα 60, 61, 62, 63 και 64 και να ζχει εξαςφαλίςει: 

α) απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων, εφόςον δεν προκφπτει από τισ υφιςτάμενεσ 

ςε ιςχφ άδειεσ, εγκρίςεισ κ.λ.π., 

β) εγκεκριμζνθ τεχνικι μελζτθ ςτθν οποία κα περιζχονται, ωσ κεφάλαια, το ςτοιχείο δ και, 

εφόςον απαιτείται, το ςτοιχείο ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 103 του ΚΜΛΕ, 

γ) άδεια χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ ι ηϊνθσ λιμζνα, εφόςον απαιτείται, ςφμφωνα με το 

ν.2971/2001 (Αϋ285) και 

δ) τισ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του ςτοιχείου ιβ του άρκρου 103 του ΚΜΛΕ. 

Σε περίπτωςθ δθμόςιων και δθμοτικϊν εκτάςεων, πριν από τθν ζναρξθ των ςχετικϊν 

εργαςιϊν απαιτείται να ζχει ςυναφκεί θ μίςκωςθ τθσ ζκταςθσ. 

2. Θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ υπόκειται ςε 

κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5. Θ γνωςτοποίθςθ πραγματοποιείται 

αποκλειςτικά μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ 

Δραςτθριότθτασ και Ελζγχων (ΟΡΣ – ΑΔΕ) του άρκρου 14. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ 

– ΑΔΕ, θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ οικίασ περιφζρειασ  

3. Ρριν από τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ ο ενδιαφερόμενοσ απαιτείται να ζχει 

εξαςφαλίςει:: 

α) υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/1986, από τουσ επιβλζψαντεσ, ςφμφωνα με το νόμο, τθν 

καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ, διπλωματοφχουσ ι πτυχιοφχουσ ι αδειοφχουσ τεχνικοφσ, ότι 

θ εγκατάςταςθ ζγινε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ άδειασ και ότι αυτι είναι 

ςτατικϊσ επαρκισ και μπορεί να λειτουργεί με αςφάλεια, 

β) υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του ν. 1599/86, για τθν ανάκεςθ και ανάλθψθ τθσ επίβλεψθσ καλισ 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ από τουσ ςφμφωνα με το νόμο, 

διπλωματοφχουσ ι πτυχιοφχουσ ι αδειοφχουσ τεχνικοφσ, 

γ) πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ, από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, ςφμφωνα με 

τθν ΚΥΑ των Υπουργϊν Δθμόςιασ Τάξθσ και Βιομθχανίασ Ενζργειασ και Τεχνολογίασ, με 

αρικμό Δ7/Φ1/4817/15-3-1990 (Βϋ 188), όπωσ ιςχφει, 

δ) προςωρινι ι οριςτικι άδεια διάκεςθσ υγρϊν απόβλθτων εφόςον απαιτείται, 



 

 

ε) απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων, εφόςον δεν προκφπτει από τισ υφιςτάμενεσ 

ςε ιςχφ άδειεσ, εγκρίςεισ , 

ςτ) οικοδομικζσ άδειεσ, όπου απαιτείται, 

η) πιςτοποιθτικά ελζγχου καταλλθλότθτασ αναγνωριςμζνου και πιςτοποιθμζνου οίκου, 

ςφμφωνα με τισ εκνικζσ προδιαγραφζσ πιςτοποίθςθσ, για ανυψωτικά μθχανιματα, 

δεξαμενζσ αποκικευςθσ καυςίμων, γερανογζφυρεσ, αποκζτεσ υλικϊν κ.λ.π., 

θ) υπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/86, όπωσ ιςχφει, του επιβλζψαντα τθν καταςκευι τθσ 

αντικεραυνικισ προςταςίασ των δεξαμενϊν αποκικευςθσ καυςίμων, ότι οι εγκαταςτάςεισ 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1κ του άρκρου 103 του 

Κ.Μ.Λ.Ε και μποροφν να λειτουργοφν με αςφάλεια, 

ι) άδεια χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ ι ηϊνθσ λιμζνα, εφόςον απαιτείται και ζλθξε θ ιςχφσ 

τθσ. 

4. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ κακορίηονται το περιεχόμενο και θ διαδικαςία 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 15, θ 

διαδικαςία επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθ γνωςτοποίθςθ κζμα, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 5 και 6. 

 

Άρκρο 66 

Ραράβολο 

1.  Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

κακορίηονται τα είδθ και τα ποςά των παραβόλων που απαιτοφνται για τθ γνωςτοποίθςθ 

και για τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ των δραςτθριοτιτων του παρόντοσ κεφαλαίου, κακϊσ και για 

τθν άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 67, ενϊπιον του Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, τα οποία μπορεί να αναπροςαρμόηονται.  

2. Για τθ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μαρμάρων, 

φυςικϊν λίκων ι βιομθχανικϊν ορυκτϊν των περιπτ. αϋ και γϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 43 

του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 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 τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ, το 

οποίο μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ. Αν μετά τθν ολοκλιρωςθ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν ακολουκιςει μίςκωςθ του 

χϊρου, το ποςό αυτό ςυμψθφίηεται  με τα μιςκϊματα του πρϊτου ζτουσ. 

 

Άρκρο 67 

Κυρϊςεισ 

1. Αν ο φορζασ παραλείψει τθν υποβολι γνωςτοποίθςθσ ι γνωςτοποιιςει αναλθκι 

ςτοιχεία ι παραλείψει τθν υποβολι γνωςτοποίθςθσ των ςτοιχείων τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ ςε περίπτωςθ επικείμενθσ μεταβολισ, επιβάλλονται ςε βάροσ του οι 



 

 

κυρϊςεισ του άρκρου 15. Αρμόδια αρχι για τθν επιβολι των κυρϊςεων είναι θ οικεία 

υπθρεςία όπου υποβάλλεται θ γνωςτοποίθςθ. 

2.  Αν ο φορζασ δεν ζχει εξαςφαλίςει ζγκριςθ επιβάλλονται ςε βάροσ του οι κυρϊςεισ του 

άρκρου 15. Αρμόδια αρχι για τθν επιβολι των κυρϊςεων είναι θ οικεία υπθρεςία που 

χορθγεί τθν ζγκριςθ. 

3. Κατά των πράξεων επιβολισ κυρϊςεων χωρεί θ ενδικοφανισ προςφυγι ενϊπιον του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ  και Ενζργειασ.  

4. Τα χρθματικά πρόςτιμα των παρ. 1 και 2 επιβάλλονται ςωρευτικά με τα πρόςτιμα και τισ 

κυρϊςεισ του άρκρου 59 του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

5. 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  

 

Μετά το άρκρο 67 του ν. 4442/2016, προςτίκεται  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓϋ που περιζχει τα εξισ 

άρκρα 68 ζωσ 76: 

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓϋ 

ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΘ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΘΣΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

 

Άρκρο 68 

Ρεδίο εφαρμογισ 

Στο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ Κεφαλαίου εμπίπτει θ διενζργεια των ερευνθτικϊν 

εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν ορυκτϊν,  κακϊσ και  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. 

 

Άρκρο 69 

Διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν 

ορυκτϊν που υπόκειται ςε κακεςτϊσ ζγκριςθσ 

1. Θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν 

ορυκτϊν του άρ. 2 του ν.δ. 210/1973 (Αϋ277) υπόκειται ςε κακεςτϊσ ζγκριςθσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 7. 



 

 

2. Θ ζγκριςθ χορθγείται ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ  παρ.  1, 2, 3 και 5 του 

άρκρου 29 του ν.δ. 210/1973, όπωσ οι παράγραφοι αυτοί προςτζκθκαν με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 74 του παρόντοσ. 

3. Θ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ υποβάλλεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά από τον 

φορζα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 

Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) του άρκρου 14. 

4. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ-ΑΔΕ για το τμιμα που αφορά ςτθν ζγκριςθ 

διενζργειασ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν, θ αίτθςθ υποβάλλεται, πριν τθν ζναρξθ των 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν, από τον φορζα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν κατά 

τόπο αρμόδια Ρεριφζρεια ι ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ κατά περίπτωςθ. 

5. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται θ ειδικότερθ διαδικαςία και το περιεχόμενο 

τθσ ζγκριςθσ, τα δικαιολογθτικά που κατακζτει ο φορζασ, θ κλιμάκωςθ των 

επιβαλλόμενων κυρϊςεων εντόσ των ορίων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 15, θ 

διαδικαςία επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθν ζγκριςθ κζμα, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 7 και 8. 

Άρκρο 70 

Διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν 

ορυκτϊν που υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ 

1. Θ διενζργεια ερευνθτικϊν εργαςιϊν για τθ διαπίςτωςθ κοιταςμάτων μεταλλευτικϊν 

ορυκτϊν του άρ. 2 του ν.δ. 210/1973 υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο 5 του παρόντοσ νόμου, ςτισ περιπτϊςεισ των παραγράφων 4  και 6 του 

άρκρου 29 του ν.δ. 210/1973 (Αϋ277), όπωσ προςτζκθκαν με τθν παράγραφο 2 του 

άρκρου 74 του παρόντοσ. 

2. Θ γνωςτοποίθςθ γίνεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά από τον φορζα τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ μζςω του Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ 

Δραςτθριότθτασ και Ελζγχων (ΟΡΣ – ΑΔΕ) του άρκρου 14. 

3. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ-ΑΔΕ για το τμιμα που αφορά ςτθ γνωςτοποίθςθ τθσ 

διενζργειασ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν, θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται, πριν τθν ζναρξθ 

των ερευνθτικϊν εργαςιϊν, από το φορζα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν κατά 

τόπο αρμόδια Ρεριφζρεια ι ςτθν αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ κατά περίπτωςθ. 

4. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται το περιεχόμενο και θ διαδικαςία 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 15, θ διαδικαςία επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθ 

γνωςτοποίθςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 6. 

 



 

 

Άρκρο 71 

Θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ υποςτθρικτικζσ τθσ εξόρυξθσ,  βοθκθτικζσ των 

μεταλλευτικϊν εργαςιϊν και απλισ μθχανικισ επεξεργαςίασ  

1. H 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), υπόκειται ςε 

κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 5 του παρόντοσ νόμου.  

2. Θ γνωςτοποίθςθ πραγματοποιείται αποκλειςτικά μζςω του Ολοκλθρωμζνου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριότθτασ και Ελζγχων (ΟΡΣ – ΑΔΕ) του 

άρκρου 14. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ – ΑΔΕ, θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται 

ςτθν αρμόδια υπθρεςία. 

3. Ρριν από τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ ο ενδιαφερόμενοσ απαιτείται να ζχει 

εξαςφαλίςει: 

α) δικαίωμα εδαφοχρθςίασ, 

β) απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (εφόςον δεν προκφπτει από τισ 

υφιςτάμενεσ ςε ιςχφ άδειεσ, εγκρίςεισ κ.λ.π.), 

γ) εγκεκριμζνθ τεχνικι μελζτθ ςτθν οποία κα περιζχονται, ωσ κεφάλαια, το ςτοιχείο δ 

και, εφόςον απαιτείται, το ςτοιχείο ε τθσ παρ. 1 του άρκρου 103 του ΚΜΛΕ, 

δ) Άδεια χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ ι ηϊνθσ λιμζνα, εφόςον απαιτείται, ςφμφωνα 

με το ν.2971/2001, 

 

4. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του Υπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται το περιεχόμενο και θ διαδικαςία 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 15, θ διαδικαςία επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθ 

γνωςτοποίθςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 6. 

 

Άρκρο 72 

Εγκατάςταςθ ςφνκετων  μονάδων επεξεργαςίασ μεταλλευτικϊν ορυκτϊν  

1. Για τθν εγκατάςταςθ, εντόσ μεταλλευτικϊν χϊρων, ςφνκετων μονάδων που εξυπθρετοφν 

τισ ανάγκεσ εκμετάλλευςθσ των μεταλλείων και επεξεργαςίασ μεταλλευτικϊν ορυκτϊν 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 Ι 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  (Βϋ 

354), 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 (Βϋ 2076), 

(ςτ) εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ υδάτων, (η) εγκαταςτάςεισ ανζλκυςθσ προςωπικοφ, 

απαιτείται θ ζγκριςθ εγκατάςταςθσ από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 7 και 8, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ.  

2. Ο εκμεταλλευτισ οφείλει να υποβάλει αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ 

ςυνοδευόμενθ από πλιρθ φάκελο με το ςφνολο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν ι 

ςτοιχείων ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Το 

χρονικό διάςτθμα για τθν ζγκριςθ τθσ εγκατάςταςθσ, δεν μπορεί να ξεπερνάει τουσ ζξι (6) 

μινεσ από τθν προςικουςα υποβολι τθσ. 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. Θ προκεςμία για τθν ζγκριςθ, 

ςτθν περίπτωςθ αυτι, περιορίηεται ςε τρεισ (3)  μινεσ. Κατά τθσ απορριπτικισ απόφαςθσ 

για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ, ο αιτϊν δφναται να αςκιςει τα προβλεπόμενα ζνδικα 

βοθκιματα κατ' εφαρμογι των κείμενων διατάξεων. 

3. 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). 

4. 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. 

5. Για τθν χοριγθςθ τθσ  ζγκριςθσ απαιτείται θ υποβολι ςτθν αρμόδια υπθρεςία των 

προβλεπόμενων ςτο άρκρο 103 του ΚΜΛΕ δικαιολογθτικϊν. 

6. Ππου ςτθν κείμενθ νομοκεςία αναφζρεται άδεια εγκατάςταςθσ θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων των δραςτθριοτιτων τθσ παραγράφου 1, νοείται εφεξισ θ ζγκριςθ 

εγκατάςταςθσ του παρόντοσ. 

7.  Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και  Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ κακορίηονται θ ειδικότερθ διαδικαςία και το περιεχόμενο τθσ ζγκριςθσ, τα 

δικαιολογθτικά που κατακζτει ο φορζασ, θ κλιμάκωςθ των επιβαλλόμενων κυρϊςεων εντόσ 

των ορίων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 15, θ διαδικαςία επιβολισ τουσ και κάκε άλλο 

ςχετικό με τθν ζγκριςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 7 και 8. 

 

 



 

 

Άρκρο 73 

Λειτουργία εγκαταςτάςεων του άρκρου 71 και 72 

 

1. Θ λειτουργία των εγκαταςτάςεων του άρκρου 71 και 72 υπόκειται ςε κακεςτϊσ 

γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 5. 

2. Θ γνωςτοποίθςθ πραγματοποιείται αποκλειςτικά μζςω του Ολοκλθρωμζνου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριότθτασ και Ελζγχων (ΟΡΣ – ΑΔΕ) του 

άρκρου 14. 

3. Μζχρι τθν ενεργοποίθςθ του ΟΡΣ – ΑΔΕ, θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

4. Ρριν από τθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ απαιτείται ο φορζασ να ζχει εξαςφαλίςει και να 

τθρεί ςτο αρχείο τθσ δραςτθριότθτασ τα κάτωκι: 

α) υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86, όπωσ ιςχφει, από τουσ επιβλζψαντεσ, ςφμφωνα με το 

νόμο, τθν καταςκευι τθσ εγκατάςταςθσ, διπλωματοφχουσ ι πτυχιοφχουσ ι αδειοφχουσ 

τεχνικοφσ, ότι θ εγκατάςταςθ ζγινε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ άδειασ και ότι 

αυτι είναι ςτατικϊσ επαρκισ και μπορεί να λειτουργεί με αςφάλεια, 

β) υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του ν. 1599/86, όπωσ ιςχφει, για τθν ανάκεςθ και ανάλθψθ τθσ 

επίβλεψθσ καλισ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ από τουσ ςφμφωνα με το 

νόμο, διπλωματοφχουσ ι πτυχιοφχουσ ι αδειοφχουσ τεχνικοφσ, 

γ) πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ, από τθν αρμόδια Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, ςφμφωνα με 

τθν κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Δθμόςιασ Τάξθσ και Βιομθχανίασ Ενζργειασ και 

Τεχνολογίασ, με αρικμό Δ7/Φ1/4817/15-3-1990 (Βϋ 188), όπωσ ιςχφει και αντίςτοιχο για τισ 

επιμζρουσ εγκαταςτάςεισ τθσ παρ.1θ του άρκρου 103 του ΚΜΛΕ, 

δ) προςωρινι ι οριςτικι άδεια διάκεςθσ υγρϊν απόβλθτων εφόςον απαιτείται, 

ε) απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων (εφόςον δεν προκφπτει από τισ υφιςτάμενεσ 

ςε ιςχφ άδειεσ, εγκρίςεισ κ.λ.π.), 

ςτ) οικοδομικζσ άδειεσ, όπου απαιτείται, 

η) πιςτοποιθτικά ελζγχου καταλλθλότθτασ αναγνωριςμζνου και πιςτοποιθμζνου οίκου, 

ςφμφωνα με τισ εκνικζσ προδιαγραφζσ πιςτοποίθςθσ, για ανυψωτικά μθχανιματα, 

δεξαμενζσ αποκικευςθσ καυςίμων, γερανογζφυρεσ, αποκζτεσ υλικϊν κ.λ.π.,  

θ) υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, του επιβλζψαντα τθν καταςκευι τθσ 

αντικεραυνικισ προςταςίασ των δεξαμενϊν αποκικευςθσ καυςίμων, ότι οι εγκαταςτάςεισ 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1κ του άρκρου 103 του ΚΜΛΕ 

και μποροφν να λειτουργοφν με αςφάλεια.  

ι) άδεια χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ ι ηϊνθσ λιμζνα, εφόςον απαιτείται και ζλθξε θ ιςχφσ 

τθσ. 

5. Ειδικά για τισ εγκαταςτάςεισ του άρκρου 72, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ γνωςτοποίθςθσ από το φορζα, θ αρμόδια ελεγκτικι υπθρεςία προβαίνει ςε 

κατά προτεραιότθτα ζλεγχο τθσ εγκατάςταςθσ. Εφόςον 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. 

6. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και  Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ  κακορίηονται το περιεχόμενο και θ διαδικαςία 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 15, θ διαδικαςία 

επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθ γνωςτοποίθςθ κζμα, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 

και 6. 

 

Άρκρο 74 

Τροποποιοφμενεσ διατάξεισ 

1. Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 29 του ν.δ. 210/1973 (Αϋ 277)  αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«1. Ο Ρεριφερειάρχθσ, εφόςον θ αίτθςθ περί χοριγθςθσ αδείασ μεταλλευτικϊν ερευνϊν 

πλθροί τισ προβλεπόμενεσ προχποκζςεισ των άρκρων 20, 21 παρ. 1, 22 παρ. 1, και 23 του 

παρόντοσ, 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 παρόντοσ,  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.» 

2. Μετά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 29  του ν.δ 210/1973 (Α’ 277 προςτίκενται 

παράγραφοι 2, 3 ,4 , 5 και 6 ωσ εξισ: 

«2. Ανάλογα με το είδοσ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν απαιτείται: 

α) Υποβολι ζγγραφθσ διλωςθσ υπογεγραμμζνθσ από αρμόδιο επιςτιμονα, για τισ 

περιπτϊςεισ που οι προβλεπόμενεσ ερευνθτικζσ εργαςίεσ δεν ζχουν καμία επζμβαςθ επί 

του εδάφουσ. Για τισ περιπτϊςεισ αυτζσ δεν απαιτείται θ λιψθ καμιάσ περαιτζρω 

διοικθτικισ άδειασ ι πράξθσ. 

β) Ρροςκόμιςθ Ρρότυπων Ρεριβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων και εγκεκριμζνθσ 

προτυποποιθμζνθσ τεχνικισ μελζτθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ςε περιπτϊςεισ που οι ερευνθτικζσ 

εργαςίεσ αφοροφν περιοριςμζνθσ ζκταςθσ εκςκαφζσ (0,5m3 /ςτρζμμα) και γενικά 

περιοριςμζνθ επζμβαςθ επί του εδάφουσ (όπωσ μζκοδοι ςειςμικισ διαςκόπιςθσ με χριςθ 

εκρθκτικϊν υλϊν), μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ 

Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

γ) Ρροςκόμιςθ απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων και εγκεκριμζνθσ 

προτυποποιθμζνθσ τεχνικισ μελζτθσ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Β’ του νόμου  

«ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 



 

 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» για τισ περιπτϊςεισ 

που θ προτεινόμενθ ζρευνα αφορά τθν πραγματοποίθςθ γεωτριςεων ι τθν οποιαδιποτε 

επζμβαςθ ςε βάκοσ επί του εδάφουσ με τθν πραγματοποίθςθ ερευνθτικϊν ςτοϊν κ.λ.π.  

3. 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 παραγράφου 2. 

4. Στθν περίπτωςθ που από  τα αποτελζςματα των ερευνϊν προκφψει θ ανάγκθ εκτζλεςθσ 

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 αντίςτοιχα, 

προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο 2 δικαιολογθτικά, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν αυτϊν 

και πάντα εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ αδείασ.  

5. Οι ερευνθτικζσ εργαςίεσ μετά τθ ςφςταςθ τθσ μεταλλειοκτθςίασ διενεργοφνται ςτισ 

περιπτϊςεισ (β) και (γ) τθσ παραγράφου 2 μετά τθν ζγκριςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του 

Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  προτυποποιθμζνθσ τεχνικισ μελζτθσ, ςφμφωνα 

με το Ραράρτθμα Β’ του νόμου «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», αφοφ προςκομιςτοφν κατά περίπτωςθ Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ 

ι απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. Θ ζγκριςθ χορθγείται μετά από γνωμοδότθςθ 

του αρμόδιου Τμιματοσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ 

Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

6. 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 παραγράφου 2. Στθν περίπτωςθ αυτι θ διλωςθ υποβάλλεται ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ». 

3. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 29 του ν.δ 210/1973 αναρικμείται ςε 7. 

 

Άρκρο 75 

Ραράβολο 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

κακορίηονται τα είδθ και τα ποςά των παραβόλων που απαιτοφνται για τθ γνωςτοποίθςθ 

και για τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ των δραςτθριοτιτων του παρόντοσ κεφαλαίου, κακϊσ και για 

το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ προςφυγισ ςφμφωνα με το επόμενο άρκρο ενϊπιον του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, τα οποία μπορεί να αναπροςαρμόηονται.  

 

Άρκρο 76 

Κυρϊςεισ 

1. Αν ο φορζασ παραλείψει τθν υποβολι γνωςτοποίθςθσ ι γνωςτοποιιςει αναλθκι 

ςτοιχεία ι παραλείψει τθν υποβολι γνωςτοποίθςθσ των ςτοιχείων τθσ οικονομικισ 



 

 

δραςτθριότθτασ ςε περίπτωςθ επικείμενθσ μεταβολισ, επιβάλλονται ςε βάροσ του οι 

κυρϊςεισ του άρκρου 15. Αρμόδια αρχι για τθν επιβολι των κυρϊςεων είναι θ οικεία 

υπθρεςία όπου υποβάλλεται θ γνωςτοποίθςθ. 

2.  Αν ο φορζασ δεν ζχει εξαςφαλίςει ζγκριςθ επιβάλλονται ςε βάροσ του οι κυρϊςεισ του 

άρκρου 15. Αρμόδια αρχι για τθν επιβολι των κυρϊςεων είναι θ οικεία υπθρεςία που 

χορθγεί τθν ζγκριςθ. 

3. Κατά των πράξεων επιβολισ κυρϊςεων χωρεί θ ενδικοφανισ προςφυγι ενϊπιον του 

Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ  και Ενζργειασ.  

4. Τα χρθματικά πρόςτιμα των παρ. 1 και 2 επιβάλλονται ςωρευτικά με τα πρόςτιμα και τισ 

κυρϊςεισ του άρκρου 59 του νόμου για «ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΩΝ 

ΔΙΑΘΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

5. 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 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Αποφάςεισ ςυναίνεςθσ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν επί δθμοςίων εκτάςεων που 

ζχουν εκδοκεί κατϋ εφαρμογι του άρκρου 10 του ν. 669/1977 (Α’241) εξακολουκοφν να 

ιςχφουν μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δφο ετϊν από τθν ζκδοςι τουσ.   

Ερευνθτικζσ εργαςίεσ επί δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν εκτάςεων που ζχουν ξεκινιςει πριν τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, εξακολουκοφν μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δφο ετϊν από τθν 

ζναρξι τουσ. 

2. Εκκρεμείσ αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ ςυναίνεςθσ διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν επί 

δθμοςίων και δθμοτικϊν εκτάςεων, εξετάηονται ςφμφωνα με το άρκρο 59 του ν. 

4442/2016. Αν για τισ αιτιςεισ αυτζσ δεν ζχει ιδθ καταβλθκεί το παράβολο που 

προβλεπόταν κατά το χρόνο τθσ υποβολισ τουσ, κατατίκεται το παράβολο που 

προβλζπεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 66 του ν. 4442/2016  μζςα ςε προκεςμία τριϊν 

μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. Αν δεν καταβλθκεί το παράβολο, θ ςχετικι 

αίτθςθ απορρίπτεται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ. Ερευνθτικζσ 

εργαςίεσ επί ιδιωτικϊν εκτάςεων που δεν ζχουν ξεκινιςει κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ, διενεργοφνται κατόπιν γνωςτοποίθςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 58 

του ν. 4442/2016. 



 

 

3. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργείται θ άδεια εκμετάλλευςθσ λατομείων. Θ 

ςφμβαςθ μίςκωςθσ δθμόςιων και δθμοτικϊν εκτάςεων, θ οποία ζχει ςυναφκεί με βάςθ τισ 

προϊςχφουςεσ διατάξεισ επζχει εφεξισ κζςθ ζγκριςθσ  εκμετάλλευςθσ των εκτάςεων αυτϊν 

ςφμφωνα με τα άρκρα  61 και 63 του ν. 4442/2016. 

4. Συμβάςεισ μίςκωςθσ λατομείων βιομθχανικϊν ορυκτϊν, μαρμάρων και φυςικϊν λίκων 

που ζχουν ςυναφκεί ι ζχουν παρατακεί μονομερϊσ ςφμφωνα με  τθν παρ. 1 του άρκρου 

18 του ν. 669/1977 (Α’241) ςτο πλαίςιο ιςχυουςϊν αδειϊν εκμετάλλευςθσ μπορεί να 

παρατείνονται μονομερϊσ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ είκοςι (20) ετϊν από τθ ςυνομολόγθςθ τθσ 

αρχικισ ςφμβαςθσ.    

Οι ςυμβάςεισ που ζχουν παρατακεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 18 του 

ν.669/1977 (Α’ 241) μπορεί να παρατείνονται μονομερϊσ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ ςαράντα (40) 

ετϊν από τθ ςυνομολόγθςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ.  

Οι ςυμβάςεισ που ζχουν παρατακεί ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 18 του ν.669/1977 

(Α’ 241) μπορεί να παρατείνονται μονομερϊσ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ ςαράντα (40) ετϊν από 

τθ ςυνομολόγθςθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ.  

 Συμβάςεισ μίςκωςθσ που ζχουν παρατακεί ςφμφωνα με τισ παρ.  1 και 2 του άρκρου 183 

του ν. 4001/2011 (Α’ 179), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 17 του ν.4203/2013 (Α’ 235) 

και τροποποιικθκε με το άρκρο 22 του ν. 4351/2015 (Αϋ 165) και το άρκρο 58 του ν. 

4508/2017 (Αϋ200), και ζχουν ςυμπλθρϊςει διάρκεια ιςχφοσ πλζον των ςαράντα (40) ετϊν 

μπορεί  να παρατείνονται μονομερϊσ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ πενιντα (50) ετϊν από τθ 

ςυνομολόγθςθ τθσ αρχικισ μίςκωςθσ,  περαιτζρω δε εφαρμόηεται θ παρ. 3 του άρκρου 45. 

Αιτιματα παράταςθσ ιςχφοσ τθσ ΑΕΡΟ, αν δεν ζχουν ιδθ κατατεκεί  μπορεί να κατατεκοφν 

μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. Συμβάςεισ μίςκωςθσ λατομείων 

βιομθχανικϊν ορυκτϊν και μαρμάρων, οι οποίεσ  ςυνομολογικθκαν πριν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του ν. 669/1977 (Α’241),  ζχουν παρατακεί ςφμφωνα με τθν παρ. 1  του άρκρου 44 

του ν. 669/1977 ι τθν παρ. 6 του άρκρου 7 του ν. 2702/1999 (Α’70) και ιςχφουν, μπορεί να 

παρατείνονται μονομερϊσ μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ πεντθκονταετίασ, θ οποία ζχει ωσ 

αφετθρία   τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 669/1977.    

5. Συμβάςεισ μίςκωςθσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν  που ζχουν ςυναφκεί  είτε επί 

δθμόςιων εκτάςεων είτε ςτο πλαίςιο ιςχυουςϊν αδειϊν εκμετάλλευςθσ επί δθμοτικϊν ι 

ιδιωτικϊν εκτάςεων, μπορεί να παρατείνονται μονομερϊσ ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ είκοςι (20)  

ετϊν από τθ ςυνομολόγθςθ τθσ  αρχικισ μίςκωςθσ. Συμβάςεισ μίςκωςθσ, θ διάρκεια των 

οποίων ζχει υπερβεί  τα είκοςι (20) ζτθ  κατϋ εφαρμογι του άρκρου 6 του ν. 1428/1984 

(Α’43),  ι τθσ  παρ. 1 του άρκρου 183 του ν. 4001/2011 (Α’179), όπωσ αντικαταςτάκθκε με 



 

 

το άρκρο 17 του ν.4203/2013 (Α’235) και το άρκρο 22 του ν. 4351/2015 (Αϋ165) και το 

άρκρο 58 του ν. 4508/2017 (Αϋ200),  μπορεί να παρατείνονται μονομερϊσ ζωσ τθ 

ςυμπλιρωςθ ςαράντα (40) ετϊν από τθ ςυνομολόγθςθ τθσ αρχικισ μίςκωςθσ, 

εφαρμοηόμενθσ περαιτζρω τθσ παρ. 3 του άρκρου 45. Αιτιματα παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 

ΑΕΡΟ,  αν δεν ζχουν ιδθ  κατατεκεί,  μπορεί να κατατεκοφν μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. 

6. Ραράταςθ πζραν των ςαράντα  (40) ετϊν τθσ διάρκειασ ιςχφοσ των ςυμβάςεων  

μίςκωςθσ ιδιωτικϊν εκτάςεων για λατομεία  όλων των κατθγοριϊν λατομικϊν ορυκτϊν, οι 

οποίεσ ζχουν ςυναφκεί πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, δεν μπορεί να γίνει 

μονομερϊσ αλλά απαιτείται θ ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ για τθν πρϊτθ δεκαετι παράταςθ.  

7. Για τα λατομεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου που εμπίπτουν ςτο τρίτο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 4, θ παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ πζραν των 

πενιντα (50) ετϊν δεν μπορεί να γίνει μονομερϊσ από τον μιςκωτι αλλά απαιτείται θ 

ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ για τθν επόμενθ, πζραν των πενιντα ετϊν, δεκαετι παράταςθ. 

8. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, 

δφνανται οι εκμεταλλευτζσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν ειδικϊν χριςεων ςε δθμοτικι 

ζκταςθ, των οποίων τα εξορυςςόμενα υλικά προορίηονται για χριςθ ςε οδοτάπθτεσ και 

ζρμα ςιδθροτροχιϊν να καταγγείλουν τθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ ι να αιτθκοφν τθν 

αναπροςαρμογι των όρων αυτισ.  Θ καταγγελία ι θ αίτθςθ γίνεται εγγράφωσ και τα 

αποτελζςματά τθσ επζρχονται από τθν κοινοποίθςι τθσ ςτον εκμιςκωτι Διμο. Σε κάκε 

περίπτωςθ ο εκμεταλλευτισ υποχρεοφται ςτθν αποκατάςταςθ του χϊρου ςφμφωνα με το 

άρκρο 55 κακϊσ ςτθν εφαρμογι των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 58. Ο 

εκμιςκωτισ ι ο μιςκωτισ δεν αποκτοφν δικαίωμα αποηθμιϊςεωσ εξαιτίασ τθσ καταγγελίασ. 

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, προθγοφμενεσ του χρόνου τθσ καταγγελίασ τυχόν 

αξιϊςεισ μεταξφ των μερϊν παραγράφονται αυτοδικαίωσ.  

9. Εκκρεμείσ αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομικϊν ορυκτϊν επί 

δθμοςίων και δθμοτικϊν εκτάςεων, εξετάηονται ςφμφωνα με τα άρκρα  61 και 63 του ν. 

4442/2016, εφόςον δεν ζχει ςυναφκεί ςχετικι ςφμβαςθ μίςκωςθσ. Στθν περίπτωςθ που 

ζχει ςυναφκεί ςφμβαςθ μίςκωςθσ, θ ςφμβαςθ αυτι επζχει κζςθ ζγκριςθσ εκμετάλλευςθσ 

ςφμφωνα με τα άρκρα  61 και 63 του ν. 4442/2016, εφόςον πλθροί τισ  ςχετικζσ 

προχποκζςεισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ τροποποιείται ι λφεται θ ςφμβαςθ κατόπιν 

απόφαςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, εντόσ ζξι μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.  



 

 

10. Εκκρεμείσ αιτιςεισ για τθν ζκδοςθ άδειασ εκμετάλλευςθσ λατομικϊν ορυκτϊν επί 

ιδιωτικϊν εκτάςεων, εξετάηονται ςφμφωνα με τα άρκρα 60 και 62 του ν. 4442/2016. 

Εφόςον ζχει ιδθ εγκρικεί θ τεχνικι μελζτθ εκμετάλλευςθσ και το αίτθμα αφορά αρχικι 

άδεια ι επζκταςθ ιδθ υφιςτάμενθσ άδειασ εκμετάλλευςθσ πρζπει πριν από τθ 

γνωςτοποίθςθ να υποβλθκοφν από τον ενδιαφερόμενο ςτθν αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ 

τεχνικισ μελζτθσ υπθρεςία, απόφαςθ  ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων κακϊσ και τα 

ςυμπλθρωματικά δικαιολογθτικά (τίτλοι ιδιοκτθςίασ), ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6β του 

άρκρου 60 του ν. 4442/2016 προκειμζνου να επικαιροποιθκεί  θ ςχετικι ζγκριςθ.  

11. Εκκρεμείσ αιτιςεισ 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 αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 37 παρ. 1 του ν. 4280/2014 (Αϋ 159), για τισ 

οποίεσ το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ δεν ζχει επιλυκεί οριςτικά ςτο πλαίςιο του άρκρου 10 

του ν. 3208/2003 (Α’ 303), εξετάηονται ςφμφωνα με το άρκρο 64 του ν. 4442/2016. 

12. Εκκρεμείσ αιτιςεισ 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), εξετάηονται ςφμφωνα με το άρκρο 61 του ν. 4442/2016, εφόςον δεν 

εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ άρκρου. Οι αιτιςεισ αυτζσ 

κεωροφνται ότι ζχουν απορριφκεί, αν μζςα ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ δεν ζχει ςυναφκεί θ ςχετικι παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ. Εκκρεμείσ 

αιτιςεισ 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) δεν 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 παρόντοσ. 

13. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ θ άδεια εγκατάςταςθσ για τισ 

Θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των εξορυςςομζνων ορυκτϊν, οι 

οποίεσ βρίςκονται εντόσ λατομικϊν χϊρων καταργείται ωσ διακριτι άδεια ενϊ θ αντίςτοιχθ 

εγκατάςταςθ υπόκειται ςε κακεςτϊσ γνωςτοποίθςθσ. Εκκρεμείσ αιτιςεισ δεν εξετάηονται 

περαιτζρω, εφαρμόηεται δε αναλόγωσ θ παρ. 1 του άρκρου 65 του ν. 4442/2016. 

14. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ θ άδεια λειτουργίασ για τισ Θλεκτρομθχανολογικζσ  

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των εξορυςςομζνων ορυκτϊν, οι οποίεσ βρίςκονται εντόσ 

λατομικϊν χϊρων, καταργείται και θ λειτουργία τουσ υπόκειται ςε κακεςτϊσ  



 

 

γνωςτοποίθςθσ. Εκκρεμείσ αιτιςεισ δεν εξετάηονται περαιτζρω  εφαρμόηονται δε αναλόγωσ 

οι παρ. 2 και 3 του άρκρου 65 του ν. 4442/2016. 

15.  Υφιςτάμενεσ άδειεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ Θ/Μ εγκαταςτάςεων, εντόσ 

λατομικϊν χϊρων, εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ τθ λιξθ τουσ. Σε περίπτωςθ 

τροποποίθςθσ ι ανανζωςθσ αυτϊν εφαρμόηεται το άρκρο 65 του ν.4442/2016. 

16. Λατομεία τα οποία λειτουργοφν  κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ με άδεια 

εκμετάλλευςθσ αποκλειςτικϊσ μαρμαρόςκονθσ ι μαρμαροψθφίδασ, υπάγονται ςτο εξισ 

ςτισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ β τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 52.  

Τα λατομεία αυτά μπορεί να διακζτουν τα ςυμπαραγόμενα αδρανι υλικά ςτθν αγορά, κατά 

τα οριηόμενα ςτθν εγκεκριμζνθ τεχνικι μελζτθ και τθν παρ. 7 του άρκρου 45, μζχρι τθ λιξθ 

τθσ υφιςτάμενθσ μίςκωςθσ και όχι πζραν των πζντε (5) ετϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να λειτουργοφν ςφμφωνα με τουσ περιοριςμοφσ του 

τελευταίου εδαφίου τθσ περίπτ.  β τθσ παρ. 2 του άρκρου 52.  

Το προθγοφμενο εδάφιο, αναφορικά με τουσ περιοριςμοφσ διάκεςθσ ςυμπαραγομζνων 

προϊόντων εφαρμόηεται αντιςτοίχωσ και για τα λειτουργοφντα λατομεία βιομθχανικοφ 

ορυκτοφ ανκρακικοφ αςβεςτίου. 

17. Λατομεία αδρανϊν υλικϊν που είχαν ςτο παρελκόν ενταχκεί ςτο κακεςτϊσ 

αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με τθν ειδικι μελζτθ αποκατάςταςθσ α) τθσ 

περίπτωςθσ β 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), β) τθσ 

περίπτωςθσ των διατάξεων  των παρ. 5 και 8 του άρκρου 20 του ν. 2115/1993  και γ) τθσ 

παραγράφου 3 του άρκρου 183 του ν.4001/2011 (Α’ 179) όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν 

παράγραφο 17 άρκρου 17 του ν. 4203/2013 (Α’235) και το άρκρο 22 του ν. 4351/2015 (Αϋ 

165),  παφουν οριςτικά τθ λειτουργία τουσ μετά το πζρασ του οριηόμενου από τθν ειδικι 

μελζτθ χρόνου, εντόσ του οποίου κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί θ αποκατάςταςθ.   

18. Σε περιπτϊςεισ λατομείων που εντάχκθκαν ςε λατομικζσ περιοχζσ πριν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ και αδειοδoτικθκαν μόνο για τμιμα του ενιαίου χωροκετθκζντοσ 

λατομικοφ χϊρου, θ εκμίςκωςθ του υπολοίπου τμιματοσ του ίδιου χωροκετθκζντοσ χϊρου 

ςτουσ εκμεταλλευτζσ των λατομείων αυτϊν γίνεται ωσ εξισ: 

α) αν πρόκειται για δθμόςιεσ εκτάςεισ, με απευκείασ ςφμβαςθ, 

β) αν  πρόκειται για δθμοτικζσ εκτάςεισ ςφμφωνα με ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ τθσ υπ’ 

αρικμ. 19690/ 19.4.1995 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Βιομθχανίασ, 

Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (Βϋ402) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 19661/6.6.2001 



 

 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ και 

Ανάπτυξθσ(Βϋ775),  

γ) θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ των λατομείων των  περιπτ. α’ και β’ δεν μπορεί να υπερβαίνει 

αυτιν του υφιςταμζνου ιδθ αδειοδοτθκζντοσ λατομείου. Για  τισ  παρατάςεισ αυτϊν των 

ςυμβάςεων εφαρμόηεται το άρκρο 63 του ν.4442/2016. 

19. Μεταβολι των χριςεων γθσ ςε περιοχζσ που λειτουργοφν νομίμωσ λατομεία αδρανϊν 

υλικϊν, βιομθχανικϊν ορυκτϊν και μαρμάρων,  δεν κωλφει τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ και 

τθν παράταςθ των μιςκϊςεων  των λατομείων αυτϊν  με βάςθ τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

και του ν.4442/2016, εκτόσ αν με τισ νζεσ διατάξεισ ορίηεται διαφορετικά.    

20. Ράγια ι αναλογικά μιςκϊματα που ζχουν κακοριςκεί κατά τρόπο διαφορετικό από τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 45 με απευκείασ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ που ζχουν 

ςυναφκεί πριν τθν ζναρξθ εφαρμογισ του παρόντοσ, εξακολουκοφν να καταβάλλονται 

όπωσ προβλζπεται ςτισ ςυμβάςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ όχι αργότερα από τθν 

31.12.2025. Δθμοτικά λατομεία βιομθχανικϊν ορυκτϊν, για τα οποία ζχουν κακοριςκεί 

υψθλότερα μιςκϊματα από τα ανϊτατα όρια τθσ παρ. 4 του άρκρου 45, ςυνεχίηουν να 

καταβάλλουν τα κακοριςκζντα ςτισ ςυμβάςεισ μιςκϊματα μζχρι τθ λιξθ τουσ.  

21. Μζςα ςε  ζξι (6) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ ο αρμόδιοσ κατά 

περίπτωςθ Ρεριφερειάρχθσ  εκδίδει διαπιςτωτικι πράξθ  ελευκζρωςθσ του χϊρου, ςχετικά 

με τισ εκτάςεισ των οποίων οι  άδειεσ μεταλλευτικϊν ερευνϊν  ζχουν λιξει κατά  τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ. 

22. Οι εκμεταλλευτζσ λατομείων αδρανϊν υλικϊν που λειτουργοφν εντόσ κακοριςμζνων 

λατομικϊν περιοχϊν, κακϊσ και οι εκμεταλλευτζσ μεταλλείων υποχρεοφνται να 

κατακζςουν ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ αντίςτοιχα, εγγυθτικι 

επιςτολι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 55, εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ, θ οποία ιςοφται με το 20% του προβλεπόμενου ποςοφ για τθ 

δαπάνθ αποκατάςταςθσ περιβάλλοντοσ ςτθν ιςχφουςα ΑΕΡΟ. Θ εγγυθτικι επιςτολι κα 

προςαυξάνεται κάκε ζτοσ κατά το  20% του προβλεπόμενου ποςοφ αποκατάςταςθσ, ζτςι 

ϊςτε πριν από τθ λιξθ τθσ πενταετίασ να καλφπτεται το 100 % τθσ προβλεπόμενθσ 

δαπάνθσ. 

23. Νομικά και φυςικά πρόςωπα που εκμεταλλεφονται λατομεία ςχιςτολικικϊν πλακϊν 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 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), προκειμζνου να ςυνεχίςουν τθν εκμετάλλευςθ των λατομείων 



 

 

αυτϊν, οφείλουν, να υποβάλουν τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά,  ςφμφωνα με το άρκρο 

64 του ν. 4442/2016,  μζςα  ςε ζξι (6) μινεσ από τθν  ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. 

Για τθν πρϊτθ τριετία εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν, θ εγγυθτικι επιςτολι ζναντι τυχόν  

οφειλόμενων μιςκωμάτων υπολογίηεται ςτο 50 % των προβλεπόμενων πάγιων ςφμφωνα 

με τον τφπο τθσ παρ. 4 του άρκρο 45.  

Θ κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 55 για τθ αποκατάςταςθ του 

περιβάλλοντοσ ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ ΑΕΡΟ  γίνεται ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ τθσ 

παρ. 22 του παρόντοσ.  

24. Μζχρι τθν ζκδοςθ των κανονιςτικϊν πράξεων που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου, για τα ρυκμιηόμενα από τισ κανονιςτικζσ αυτζσ πράξεισ ηθτιματα 

εφαρμόηονται οι προϊςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, εφόςον δεν αντίκεινται ςτισ διατάξεισ 

του παρόντοσ. 

 

Άρκρο 69 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ  

 

1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 24 του άρκρου 68, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ καταργοφνται οι παρακάτω διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ διάταξθ που 

αντίκειται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ: 

α. Τα άρκρα 28 και 29 του Ν.Δ. 4029/1959 (Αϋ 250).  

β. Ο ν. 669/1977 (Α’241) εκτόσ από τα άρκρα 37 και 51. 

γ. Ο ν. 1428/1984 (Α’43) εκτόσ από τα άρκρα 26 και 28. 

δ. Τα άρκρα 1 ζωσ 17, 19 ζωσ 26 και 34 του ν. 2115/1993 (Α’15).     

ε. Τα άρκρα 6,7,8 και θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 14 του ν. 2702/1999 (Α’70). 

ςτ. Το άρκρο 7 και θ παράγραφοσ 1 (β) του άρκρου 12 του ν. 2837/2000 (Α’178).  

η. Τα άρκρα 13 και 17 του ν. 3335/2005 (Α’95). 

θ. Το άρκρο 14 του ν.3438/2006 (Α’33). 

κ. Το άρκρο 16 του ν.3851/2010 (Α’85), όπωσ ιςχφει. 

ι. Το άρκρο  183  του ν.4001/2011 (Α’179).  

ια. Τα άρκρα 10 και 11 του Ν.4203/2013 (Α’235). 



 

 

ιβ. Οι παράγραφοι 1 ζωσ και 6 τθσ υποπαραγράφου  ΣΤ.12 του άρκρου 1 του ν.4254/2014 

(Α’85). 

ιγ. Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 43 του  ν. 4262/2014 (Α’114 ). 

ιγ. Τα άρκρα 41 και 69 του ν.4409/2016 (Α’136). 

ιδ. Το ςτοιχείο δϋ του άρκρου 101 τθσ αρικμ. 2223/14.06.2011 απόφαςθσ του Υφυπουργοφ 

Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (Βϋ 1227) καταργείται και αντικακίςταται 

από τθ φράςθ «Αποτελζςματα διενεργθκειςϊν ερευνθτικϊν εργαςιϊν.» 

ιε. Το άρκρο 104 τθσ αρικμ. 2223/14.06.2011 απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, 

Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ (Βϋ 1227) καταργείται. 

 

Άρκρο 70 

Λοιπζσ διατάξεισ 

1. Τα ζργα που περιγράφονται ςτο ςτοιχείο 9, του Ραραρτιματοσ V (Ομάδα 5θ) τθσ Υ.Α 

ΔΙΡΑ/οικ.37674/27.7.2016 (Βϋ 2471)  εντάςςονται ςτθν κατθγορία Β. Αρμόδια υπθρεςία για 

τθν υπαγωγι ςε Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ των ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 1 τθσ Υ.Α 46294/2013 (Βϋ 2001)  είναι θ Διεφκυνςθ Τεχνικοφ 

Ελζγχου τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Οι εγκεκριμζνεσ ΑΕΡΟ για τα ζργα του 

προθγοφμενου εδαφίου εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ τθ λιξθ τουσ. 

2. Στο τζλοσ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 45 του Ν. 998/1979(Α’289), όπωσ ιςχφει, 

προςτίκεται εδάφιο, ωσ εξισ: 

«Εκμεταλλευτζσ μεταλλείων και λατομείων, οποιαςδιποτε κατθγορίασ ορυκτοφ, οι οποίοι 

ζχουν καταβάλει εγγυθτικι επιςτολι για τθν αποκατάςταςθ τθσ ζκταςισ τουσ, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία, απαλλάςςονται  από τθν υποχρζωςθ αναδάςωςθσ ι δάςωςθσ 

ζκταςθσ ίδιου εμβαδοφ με εκείνθ ςτθν οποία εγκρίκθκε θ επζμβαςθ και υποχρεοφνται να 

καταβάλουν αντάλλαγμα χριςθσ ίςο με το 100% τθσ κακοριηόμενθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

6, αξίασ τθσ ζκταςθσ τουσ. Αποφάςεισ αναδάςωςθσ ι δάςωςθσ ζκταςθσ ίδιου εμβαδοφ που 

ζχουν ιδθ εκδοκεί και αφοροφν εκμεταλλευτζσ λατομείων που εμπίπτουν ςτο 

προθγοφμενο εδάφιο ανακαλοφνται  φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, εφόςον ζχει 

καταβλθκεί ωσ αντάλλαγμα χριςθσ το 100% τθσ κακοριηόμενθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 6, 

αξίασ τθσ ζκταςθσ επζμβαςθσ.» 

 

 

Άρκρο 71 



 

 

 

Ρροςαρτϊνται και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του νόμου τα Ραραρτιματα 1 και 2. 

 

 

Άρκρο 72 

 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

 

Θ ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν  Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, 

εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε επιμζρουσ διατάξεισ του. 

 

      

ΜΕΟΣ Γ’  

ΧΘΜΑΤΙΣΤΘΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

Τροποποιιςεισ ν. 4425/2016 (Αϋ185) 

Άρκρο 73 

Το άρκρο 4 του ν. 4425/2016 (Αϋ185) αντικακίςταται  ωσ εξισ: 

"Σκοπόσ του παρόντοσ Κεφαλαίου είναι:  

α) θ αναδιοργάνωςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ ενζργειασ, ςε εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ενιαίασ ευρωπαϊκισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ιδίωσ των διατάξεων 

του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 714/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 13θσ Ιουλίου 2009 "ςχετικά με τουσ όρουσ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο για τισ διαςυνοριακζσ 

ανταλλαγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και τθν κατάργθςθ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1228/2003" 

(L 211/15 τθσ 14.8.2009) κακϊσ και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2015/1222  τθσ Επιτροπισ 

τθσ 24θσ Ιουλίου 2015 "ςχετικά με τον κακοριςμό κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν 

κατανομι τθσ δυναμικότθτασ και τθ διαχείριςθ τθσ ςυμφόρθςθσ" (L 197/24 τθσ 25.7.2015), 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 2016/1719 τθσ Επιτροπισ τθσ 26θσ Σεπτεμβρίου 2016 "ςχετικά 

με τον κακοριςμό κατευκυντιριασ γραμμισ για τθ μελλοντικι κατανομι δυναμικότθτασ" (L 

259/42/ τθσ 27.9.2016) και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 2017/2195 τθσ Επιτροπισ τθσ 23θσ 

Νοεμβρίου 2017 "ςχετικά με τον κακοριςμό κατευκυντιριασ γραμμισ για τθν 

εξιςορρόπθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ" (L 312/6/τθσ 28.11.2017) και  

β) θ ολοκλιρωςθ τθσ ελλθνικισ αγοράσ ενζργειασ ωσ αγοράσ ενεργειακϊν προϊόντων 

χονδρικισ κατά τθν ζννοια του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκοφ 



 

 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 25θσ Οκτωβρίου 2011 "για τθν ακεραιότθτα και τθ 

διαφάνεια ςτθ χονδρικι αγορά ενζργειασ»" (L 326/1 τθσ 8.12.2011) ι και ςυναφϊν 

χρθματοπιςτωτικϊν μζςων κατά τθν ζννοια του νόμου για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

MiFID II και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 600/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαΐου 2014 "για τισ αγορζσ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων και για τθν 

τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012" (L 173/84 τθσ 12.6.2014)". 

 

Άρκρο 74 

Το άρκρο 5 του ν. 4425/2016 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

"Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ιςχφουν οι οριςμοί των διατάξεων του άρκρου 2 

του ν. 4001/2011 (Α 179), του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 714/2009, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

1227/2011, του εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1348/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 17θσ 

Δεκεμβρίου 2014 "ςχετικά με τθν αναφορά δεδομζνων για τθν εφαρμογι των παρ. 2 και 6 

του άρκρου 8 του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για τθν ακεραιότθτα και τθ διαφάνεια ςτθ χονδρικι αγορά ενζργειασ" (L 

363/121 τθσ 18.12.2014) και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1222. 

Ρζραν των ανωτζρω οριςμϊν, για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ιςχφουν επίςθσ οι 

ακόλουκοι:  

α) Χρθματιςτιριο Ενζργειασ: Θ ανϊνυμθ εταιρεία που διαχειρίηεται μία ι και περιςςότερεσ 

Αγορζσ Ενζργειασ ι και Ενεργειακζσ Χρθματοπιςτωτικζσ Αγορζσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ νόμου.  

β) Αγορζσ Ενζργειασ: Οι Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ,   οι Αγορζσ Φυςικοφ Αερίου και οι 

Ρεριβαλλοντικζσ Αγορζσ.  

γ) Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ:  Θ Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ, θ Ενδοθμεριςια Αγορά και θ 

Αγορά Εξιςορρόπθςθσ που λειτουργοφν ωσ αγορζσ ενεργειακϊν προϊόντων χονδρικισ, κατά 

τθν ζννοια του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1227/2011. 

δ) Ενεργειακά Χρθματοπιςτωτικά Μζςα: Τα χρθματοπιςτωτικά μζςα των περιπτϊςεων 5-11 

του Τμιματοσ Γ του Ραραρτιματοσ Ι του νόμου για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ MiFID II 

που ςχετίηονται με εμπορεφματα ενζργειασ, ιδίωσ θλεκτρικισ ενζργειασ ι φυςικοφ αερίου, 

ι και δικαιϊματα εκπομπισ ρφπων και τα οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευςθσ ςε 

Ενεργειακι Χρθματοπιςτωτικι Αγορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.  



 

 

 ε)  Ενεργειακι Χρθματοπιςτωτικι Αγορά: Θ ρυκμιηόμενθ αγορά, ο πολυμερισ μθχανιςμόσ 

διαπραγμάτευςθσ (ΡΜΔ) ι ο μθχανιςμόσ οργανωμζνθσ διαπραγμάτευςθσ (ΜΟΔ) κατά τθν 

ζννοια του νόμου για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ MiFID II και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

600/2014, ςτθν οποία τυγχάνουν διαπραγμάτευςθσ Ενεργειακά Χρθματοπιςτωτικά Μζςα 

και τθν οποία διαχειρίηεται το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου.  

ςτ) Θμζρα Εκπλιρωςθσ Φυςικισ Ραράδοςθσ: Θ θμζρα κατά τθν οποία παραδίδονται οι 

ποςότθτεσ ενζργειασ που αποτζλεςαν αντικείμενο ςυναλλαγισ ςτισ Αγορζσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ. 

η) Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ: Θ Αγορά Θλεκτρικισ Ενζργειασ, ςτθν οποία πραγματοποιοφνται 

ςυναλλαγζσ αγοράσ και πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με υποχρζωςθ φυςικισ παράδοςθσ 

τθν επόμενθ θμζρα (Θμζρα Εκπλιρωςθσ Φυςικισ Ραράδοςθσ) και ςτθν οποία δθλϊνονται 

οι ςυναλλαγζσ που διενεργοφνται επί Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Μζςων με φυςικι 

παράδοςθ.  

θ) Ενδοθμεριςια Αγορά: Θ Αγορά Θλεκτρικισ Ενζργειασ, ςτθν οποία πραγματοποιοφνται 

ςυναλλαγζσ αγοράσ και πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ με υποχρζωςθ φυςικισ παράδοςθσ, 

μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ εντολϊν ςυναλλαγϊν ςτθν Αγορά Επόμενθσ 

Θμζρασ και αφοροφν τθν Θμζρα Εκπλιρωςθσ Φυςικισ Ραράδοςθσ. 

κ) Οριςκείσ Διαχειριςτισ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (Nominated Electricity Market 

Operator/NEMO) (εφεξισ ο «ΟΔΑΘΕ»): Το   νομικό πρόςωπο που ορίηεται από τθν  ΑΕ να 

εκτελεί κακικοντα ςχετικά με τθν ενιαία ςφηευξθ επόμενθσ θμζρασ ι/και τθν ενιαία 

ενδοθμεριςια ςφηευξθ, κατά τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2015/1222 και τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου. 

ι) Αγορά Εξιςορρόπθςθσ: Θ Αγορά Θλεκτρικισ Ενζργειασ,  θ οποία περιλαμβάνει τισ Αγορζσ 

Ιςχφοσ Εξιςορρόπθςθσ και Ενζργειασ Εξιςορρόπθςθσ και τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ 

αποκλίςεων.  

ια) Αγορά Ιςχφοσ Εξιςορρόπθςθσ: Θ αγορά ςτθν οποία προςφζρεται ιςχφσ για τθν κάλυψθ 

των απαιτιςεων εφεδρείασ του Συςτιματοσ θ οποία (ιςχφσ) διατθρείται από τουσ 

Συμμετζχοντεσ για προκακοριςμζνθ χρονικι διάρκεια. 

ιβ) Αγορά Ενζργειασ Εξιςορρόπθςθσ: Θ αγορά ςτθν οποία προςφζρεται από τουσ 

Συμμετζχοντεσ θλεκτρικι ενζργεια που χρθςιμοποιείται από τον Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ, με 



 

 

ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ ςυχνότθτασ του Συςτιματοσ ςε ζνα προκακοριςμζνο εφροσ, κακϊσ 

και του ιςοηυγίου παραγωγισ και ηιτθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, τθρουμζνων των 

προγραμμάτων ανταλλαγισ θλεκτρικισ ενζργειασ με γειτονικζσ χϊρεσ. 

ιγ) Αγορζσ Φυςικοφ Αερίου: Οι Αγορζσ  Φυςικοφ Αερίου, ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται 

ςυναλλαγζσ επί ςυμβολαίων προμικειασ ι μεταφοράσ φυςικοφ αερίου και οι οποίεσ 

λειτουργοφν ωσ αγορζσ ενεργειακϊν προϊόντων χονδρικισ, κατά τθν ζννοια του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1227/2011. 

ιδ) Κατάρτιςθ Ρρογράμματοσ Κατανομισ: Θ επαναλαμβανόμενθ διαδικαςία με τθν οποία ο 

Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ, λαμβάνοντασ υπόψθ ιδίωσ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των 

εγκαταςτάςεων των Συμμετεχόντων, τουσ τεχνικοφσ περιοριςμοφσ του Συςτιματοσ και τισ 

προςφορζσ των Συμμετεχόντων ςτθν Αγορά Εξιςορρόπθςθσ, επιλφει ζνα πρόβλθμα ςυν-

βελτιςτοποίθςθσ για μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο, με ςτόχο τον κακοριςμό 

ενδεικτικοφ προγράμματοσ λειτουργίασ για τουσ Συμμετζχοντεσ και τισ μονάδεσ 

παραγωγισ, με γνϊμονα τθν αςφάλεια του Συςτιματοσ. Από το Ρρόγραμμα Κατανομισ 

είναι δυνατό να προκφπτουν πρόςκετα ςτοιχεία, όπωσ θ Ιςχφσ Εξιςορρόπθςθσ, για κάκε 

Συμμετζχοντα ςτθν Αγορά Εξιςορρόπθςθσ. 

ιε) Συμμετζχων ςτισ Αγορζσ Ενζργειασ/Συμμετζχων: Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που 

δικαιοφται να πραγματοποιεί ςυναλλαγζσ ςε μια ι περιςςότερεσ Αγορζσ Ενζργειασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των αυτοπρομθκευόμενων πελατϊν και των φορζων 

ςωρευτικισ εκπροςϊπθςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό του 

Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, όπου νοοφνται ωσ:   

3) αυτοπρομθκευόμενοσ πελάτθσ: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο 

το οποίο επιλζγει να προμθκεφεται ενζργεια απευκείασ από τισ Αγορζσ Ενζργειασ  

προσ ιδία αποκλειςτικι χριςθ και 

4) φορζασ ςωρευτικισ εκπροςϊπθςθσ (aggregator): Το νομικό 

πρόςωπο το οποίο ςυνακροιςτικά εκπροςωπεί ςτισ Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

ζναν ι περιςςότερουσ παραγωγοφσ ι καταναλωτζσ ι δυνθτικά Συμμετζχοντεσ για 

ζνα ι περιςςότερα ςθμεία ςφνδεςθσ, είτε για παραγωγι είτε για ηιτθςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και αναλαμβάνει τισ αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ και απαιτιςεισ που 

απορρζουν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ Αγορζσ αυτζσ. Στθν ζννοια αυτι 

ςυμπεριλαμβάνεται και ο Φορζασ Εκπροςϊπθςθσ (Φο.Σ.Ε.) των παρ. 22 και 23 του 

άρκρου 2 του ν. 4414/2016 (Α 149) εφόςον είναι νομικό πρόςωπο. 



 

 

ιςτ) Φορζασ Εκκακάριςθσ: Θ ανϊνυμθ εταιρεία που παρεμβάλλεται μεταξφ 

αντιςυμβαλλομζνων ςτισ ςυναλλαγζσ ςτισ Αγορζσ Ενζργειασ και αναλαμβάνει το ρόλο 

αγοραςτι ζναντι κάκε πωλθτι και πωλθτι ζναντι κάκε αγοραςτι για τισ ανάγκεσ 

εκκακάριςθσ των ςχετικϊν ςυναλλαγϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ νόμου.  

ιη) Ειδικι Συμμετοχι: άμεςθ ι ζμμεςθ ςυμμετοχι που  αντιπροςωπεφει το 10% 

τουλάχιςτον του κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου του νομικοφ προςϊπου.  

ιθ) Ρεριβαλλοντικζσ Αγορζσ: Αγορζσ ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφνται ςυναλλαγζσ επί 

περιβαλλοντικϊν προϊόντων όπωσ, δικαιωμάτων, ενεργειακϊν πιςτοποιθτικϊν, εγγυιςεων 

προζλευςθσ, όπωσ εξειδικεφονται με απόφαςθ τθσ ΑΕ κατά τουσ όρουσ του παρόντοσ, και 

οι οποίεσ λειτουργοφν ωσ αγορζσ ενεργειακϊν προϊόντων χονδρικισ, κατά τθν ζννοια του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1227/2011.» 

 

Άρκρο 75 

1. Ο τίτλοσ του άρκρου 6 του ν. 4425/2016 τροποποιείται ωσ εξισ: «Εποπτικζσ 

Αρμοδιότθτεσ». 

2. Οι περιπτϊςεισ α, β και γ τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 του ν. 4425/2016 αναρικμοφνται ςε 

περιπτϊςεισ β, γ και δ αντίςτοιχα. Ρροςτίκεται νζα περίπτωςθ α ωσ εξισ: 

"α) Είναι αρμόδια για τθν εποπτεία τθσ εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ 

Κεφαλαίου, εκτόσ των περιπτϊςεων που προβλζπονται ςτθν παρ. 6 του παρόντοσ .  

3. Θ παρ.2 του άρκρου 6 του ν. 4425/2016 αντικακίςταται  ωσ εξισ: 

"2. Στο πλαίςιο τθσ εποπτείασ που αςκεί ςφμφωνα με τθν παρ. 1, θ ΑΕ μπορεί, πζραν των 

προβλεπομζνων ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ιδίωσ ςτισ διατάξεισ του ν. 4001/2011,να 

εκδίδει οδθγίεσ και κατευκφνςεισ για τθν κατάρτιςθ των Κανονιςμϊν και Κωδίκων του 

παρόντοσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ νόμου και να διενεργεί γενικοφσ ι 

ειδικοφσ, επιτόπιουσ ι μθ, ελζγχουσ ςτουσ φορείσ που υπάγονται ςτθν ωσ άνω εποπτεία 

τθσ, ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν ενδείξεισ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ. Οι 

παραπάνω ζλεγχοι είναι δειγματολθπτικοί." 

4. Θ παρ. 3 του άρκρου 6 του ν. 4425/2016 αναρικμείται ςε παρ. 7 και αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 



 

 

"7. Θ ΑΕ και  θ  Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ςυνεργάηονται για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ 

των εποπτικϊν αρμοδιοτιτων τουσ που προβλζπονται ςτισ παρ. 1 και 2 του παρόντοσ 

άρκρου,  όπωσ και για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που αφορά 

ςτθ λειτουργία, τθν ακεραιότθτα και τθ διαφάνεια τθσ ενεργειακισ αγοράσ, ςτο πλαίςιο 

των αρμοδιοτιτων τουσ, με βάςθ τισ προβλζψεισ του ενωςιακοφ δικαίου". 

5. Ειςάγεται νζα παρ. 3 ςτο άρκρο 6 του ν. 4425/2016 ωσ εξισ: 

"3. Στο πλαίςιο τθσ κατά τα ανωτζρω εποπτείασ τθσ ΑΕ τα εντεταλμζνα όργανα αυτισ 

μποροφν: 

 α) να ζχουν πρόςβαςθ ςε οποιοδιποτε ζγγραφο υπό οποιαδιποτε μορφι και να 

λαμβάνουν αντίγραφο του, 

(β) να ηθτοφν πλθροφορίεσ από οποιοδιποτε πρόςωπο,  

(γ) να ζχουν πρόςβαςθ ςε κάκε υπάρχουςα καταγραφι τθλεφωνικισ ςυνδιάλεξθσ ι 

ανταλλαγισ δεδομζνων και να λαμβάνουν αντίγραφο αυτισ." 

6. Ειςάγεται νζα παρ. 4 ςτο άρκρο 6 του ν. 4425/2016 ωσ εξισ: 

"4. Θ ΑΕ μπορεί επιπροςκζτωσ: 

α) να λαμβάνει πλθροφορίεσ από τουσ ελεγκτζσ εποπτευόμενων κατά τα ανωτζρω από τθν 

ΑΕ φορζων, 

β) να ανακζτει εξακριβϊςεισ ι ζρευνεσ ςε ορκωτοφσ λογιςτζσ και άλλουσ 

εμπειρογνϊμονεσ". 

7. Ειςάγεται νζα παρ. 5 ςτο άρκρο 6 του ν. 4425/2016 ωσ εξισ: 

"5. Θ ΑΕ, με απόφαςι τθσ, δφναται  να κακορίηει τα ςτοιχεία που πρζπει περιοδικϊσ να 

υποβάλλουν οι εποπτευόμενοι από τθν ΑΕ φορείσ, το χρόνο και τον τρόπο υποβολισ τουσ, 

κακϊσ και κάκε άλλο τεχνικό κζμα και αναγκαία λεπτομζρεια." 

8. Ειςάγεται νζα παρ. 6 ςτο άρκρο 6 του ν. 4425/2016 ωσ εξισ: 

"6. Για τθν εποπτεία τθσ εφαρμογισ των διατάξεων τθσ παρ. 13 του άρκρου 12, και των 

άρκρων 15 και 16 αρμόδια είναι θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, όπωσ ορίηεται ειδικότερα ςτισ 

διατάξεισ αυτζσ. Για τθν άςκθςθ τθσ ωσ άνω εποπτείασ, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ζχει τισ 

εξουςίεσ και αρμοδιότθτεσ και επιβάλλει τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία περί κεφαλαιαγοράσ, όπωσ κατά περίπτωςθ κακορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 



 

 

13 του άρκρου 12 και των άρκρων 15 και 16. Θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εποπτεφει τθν 

εφαρμογι των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ β τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 ωσ προσ τθ 

ςυμμετοχι ΑΕΡΕΥ ωσ Εκκακαριςτικϊν Μελϊν ςε Φορζα Εκκακάριςθσ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ αυτζσ. Θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ εποπτεφουν 

επίςθσ τισ ΑΕΡΕΥ και τα πιςτωτικά ιδρφματα, αντίςτοιχα, όταν ςυμμετζχουν ςτισ Αγορζσ 

Ενζργειασ ωσ Συμμετζχοντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό του 

Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ αναφορικά με τθν επάρκεια που κα πρζπει να ζχουν για τθν 

εκπλιρωςθ των ςχετικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ. Με κοινι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ κακορίηονται ειδικά κριτιρια για τθ 

ςυμμετοχι των ΑΕΡΕΥ και των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, αντίςτοιχα, ςτισ Αγορζσ Ενζργειασ 

ωσ Συμμετεχόντων αναφορικά με τθν επάρκεια που κα πρζπει να ζχουν για τθν εκπλιρωςθ 

των ςχετικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ."   

9. Ειςάγεται νζα παρ. 8 ςτο άρκρο 6 του ν. 4425/2016 ωσ εξισ: 

"8. Ειδικϊσ, τθν εποπτεία ωσ προσ τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ β) τθσ παρ. 

1 του άρκρου 13 ωσ προσ τθ ςυμμετοχι των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων του ν. 4261/2014 ωσ 

Εκκακαριςτικϊν Μελϊν ςε Φορζα Εκκακάριςθσ αςκεί θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ αυτζσ. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ εποπτεφει τα ωσ άνω πιςτωτικά ιδρφματα όταν 

ςυμμετζχουν ςτισ Αγορζσ Ενζργειασ ωσ Συμμετζχοντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ αναφορικά με τθν επάρκεια 

που κα πρζπει να ζχουν για τθν εκπλιρωςθ των ςχετικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ. Με απόφαςθ 

τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ κακορίηονται ειδικά κριτιρια για τθ ςυμμετοχι των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων του ν. 4261/2014 ςτισ Αγορζσ Ενζργειασ ωσ Συμμετεχόντων.  Για τισ ανάγκεσ 

άςκθςθσ τθσ εποπτείασ τθσ παροφςασ παραγράφου θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςυνεργάηεται 

με τθν ΑΕ και τθν Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ." 

10. Ειςάγεται νζα παρ. 9 ςτο άρκρο 6 του ν. 4425/2016 ωσ εξισ: 

"9. Επιτρζπεται θ αμοιβαία ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τθν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων τουσ ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο μεταξφ τθσ ΑΕ, τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ."  

Άρκρο 76 

Το άρκρο 7 του ν. 4425/2016 καταργείται. 

Άρκρο 77 



 

 

Το άρκρο 8 του ν. 4425/2016  αναρικμείται ςε άρκρο 7 και τροποποιείται ωσ εξισ: 

α) Θ παρ. 1 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

"1. Οι ςυναλλαγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο Διαςυνδεδεμζνο Σφςτθμα θλεκτρικισ 

ενζργειασ διενεργοφνται ςτισ ακόλουκεσ Αγορζσ: Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ, Ενδοθμεριςια 

Αγορά, Αγορά Εξιςορρόπθςθσ ι και Ενεργειακι Χρθματοπιςτωτικι Αγορά που λειτουργεί 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 15 και 16. Συναλλαγζσ επί Ενεργειακϊν 

Χρθματοπιςτωτικϊν Μζςων είναι δυνατό να ςυνάπτονται και διμερϊσ, εκτόσ τθσ 

Ενεργειακισ Χρθματοπιςτωτικισ Αγοράσ."  

β) θ παρ. 2 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

"2. Οι Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ζχουν τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

Α. Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ 

α) Στθν Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ υποβάλλονται από τουσ Συμμετζχοντεσ εντολζσ 

ςυναλλαγϊν θλεκτρικισ ενζργειασ με υποχρζωςθ φυςικισ παράδοςθσ τθν επόμενθ θμζρα 

(Θμζρα Εκπλιρωςθσ Φυςικισ Ραράδοςθσ). Στθν Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ δθλϊνονται και 

οι ποςότθτεσ θλεκτρικισ ενζργειασ που ζχουν δεςμευτεί μζςω διενζργειασ ςυναλλαγϊν επί 

Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Μζςων ι και άλλων ενεργειακϊν προϊόντων χονδρικισ 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1227/2011 με υποχρζωςθ φυςικισ παράδοςθσ. Οι εντολζσ 

πϊλθςθσ των Ραραγωγϊν οφείλουν να εξαντλοφν το υπόλοιπο τθσ διακζςιμθσ ιςχφοσ των 

μονάδων τουσ, που δεν ζχει δεςμευτεί μζςω διενζργειασ ςυναλλαγϊν επί των ωσ άνω 

Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Μζςων ι και άλλων ενεργειακϊν προϊόντων χονδρικισ με 

υποχρζωςθ φυςικισ παράδοςθσ.  

β) Θ λειτουργία τθσ Aγοράσ Επόμενθσ Θμζρασ, ςτο πλαίςιο τθσ ενιαίασ ςφηευξθσ των 

ευρωπαϊκϊν αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ, διενεργείται από το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, 

ςε ςυνεργαςία με τον Διαχειριςτι ΕΣΜΘΕ και τουσ αρμόδιουσ φορείσ, ςφμφωνα με τισ 

ρυκμίςεισ του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ για  τθν Αγορά Επομζνθσ Θμζρασ. 

Β. Ενδοθμεριςια Αγορά 

α) Στθν Ενδοθμεριςια Αγορά οι Συμμετζχοντεσ δφνανται να υποβάλλουν εντολζσ 

ςυναλλαγϊν για φυςικι παράδοςθ τθν Θμζρα Εκπλιρωςθσ Φυςικισ Ραράδοςθσ, μετά τθ 

λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ Εντολϊν Συναλλαγϊν ςτθν Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ:  



 

 

i) τισ ποςότθτεσ θλεκτρικισ ενζργειασ που ζχουν δεςμευτεί μζςω διενζργειασ ςυναλλαγϊν 

τουσ επί Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Μζςων ι και άλλων ενεργειακϊν προϊόντων 

χονδρικισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 1227/2011 με υποχρζωςθ φυςικισ παράδοςθσ,  

ii)  τα αποτελζςματα τθσ Αγοράσ Επόμενθσ Θμζρασ, κακϊσ και 

iii) τυχόν περιοριςμοφσ που ζχουν προκφψει από τθν Αγορά Εξιςορρόπθςθσ. 

β) Θ λειτουργία τθσ Ενδοθμεριςιασ Aγοράσ, τόςο κατά το διάςτθμα πριν όςο και μετά τθ 

κζςθ ςε ιςχφ του πλαιςίου  τθσ ενιαίασ ςφηευξθσ των ευρωπαϊκϊν αγορϊν θλεκτρικισ 

ενζργειασ, κακϊσ και των ςυμπλθρωματικϊν ενδοθμεριςιων περιφερειακϊν 

δθμοπραςιϊν, διενεργείται από το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ ςε ςυνεργαςία με τον 

Διαχειριςτι ΕΣΜΘΕ και τουσ αρμόδιουσ φορείσ, ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του Κανονιςμοφ 

του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ για τθν Ενδοθμεριςια Αγορά." 

Γ. Αγορά Εξιςορρόπθςθσ 

α) Θ Αγορά Εξιςορρόπθςθσ περιλαμβάνει τθν Αγορά Ιςχφοσ Εξιςορρόπθςθσ, τθν Αγορά 

Ενζργειασ Εξιςορρόπθςθσ κακϊσ και τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ αποκλίςεων. Οι 

Συμμετζχοντεσ ςε αυτιν ζχουν υποχρζωςθ υποβολισ προςφορϊν με υποχρζωςθ φυςικισ 

παράδοςθσ, τόςο ςτθν Αγορά Ενζργειασ Εξιςορρόπθςθσ όςο και ςτθν Αγορά Ιςχφοσ 

Εξιςορρόπθςθσ βάςει του Κανονιςμοφ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ.  

β) Θ διαχείριςθ τθσ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ είναι αρμοδιότθτα του Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ, 

ωσ υπεφκυνου για τθν εξιςορρόπθςθ του ΕΣΜΘΕ και διενεργείται ςφμφωνα με τισ 

ρυκμίςεισ του Κανονιςμοφ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ.  

γ) θ παρ. 3 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

"3. Για τθ λειτουργία των Aγορϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ, το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ και ο 

Διαχειριςτισ ΕΣΜΘΕ διακζτουν κατάλλθλα πιςτοποιθμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα, τα 

οποία κα πρζπει να διαςφαλίηουν τθ λειτουργικι διεπαφι μεταξφ τουσ και τθν ομαλι 

μεταφορά δεδομζνων από τθ μία Αγορά Θλεκτρικισ Ενζργειασ ςτθν άλλθ, όπου αυτό 

απαιτείται, ιδίωσ ςτισ περιπτϊςεισ όπου τα αποτελζςματα μιασ Αγοράσ αποτελοφν 

ειςαγόμενα δεδομζνα και βάςθ για τθν επόμενθ χρονικά Αγορά." 

δ)  θ παρ. 4 αντικακίςταται  ωσ εξισ: 

"4. Με τθν επιφφλαξθ διατάξεων του ενωςιακοφ δικαίου, οι ςυναλλαγζσ που τελοφνται ςτο 

πλαίςιο των ανωτζρω Aγορϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ, διζπονται από το ελλθνικό δίκαιο".  



 

 

 

Άρκρο 78 

Το άρκρο 9 του ν. 4425/2016  καταργείται. 

 

Άρκρο 79 

1. Το άρκρο 10 του ν. 4425/2106  αναρικμείται ςε άρκρο 8 και τροποποιείται ωσ εξισ: 

α)  θ παρ. 2 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

"2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 7 του παρόντοσ και τθσ παρ.  4 του άρκρου 117Ε του ν. 

4001/2011, ο ΟΔΑΘΕ ορίηεται με απόφαςθ τθσ ΑΕ, ςφμφωνα με τα κριτιρια που 

προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2015/1222. Θ ΑΕ είναι επίςθσ αρμόδια για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τα κριτιρια οριςμοφ, τθν ζγκριςθ των τελϊν του 

ΟΔΑΘΕ ι τθσ μεκοδολογίασ  υπολογιςμοφ των τελϊν αυτϊν, τθν ανάκλθςθ του ΟΔΑΘΕ 

κακϊσ και κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που ανατίκεται ςτισ εκνικζσ υκμιςτικζσ Αρχζσ, δυνάμει 

του ανωτζρω Κανονιςμοφ.  

β)  θ παρ. αντικακίςταται ωσ εξισ: 

"3. Ο ΟΔΑΘΕ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που προςδιορίηονται ςτισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 2015/1222. Οι αρμοδιότθτεσ εκκακάριςθσ αςκοφνται ςφμφωνα με τα άρκρα 12 

και 13 του παρόντοσ νόμου, μθ κιγομζνων των διατάξεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

2015/1222."  

γ) θ παρ. 4 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«4. Για εργαςίεσ ι λειτουργίεσ που αφοροφν ςτθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του, εκτόσ 

των προβλεπομζνων ςτα άρκρα 12 και 13 του παρόντοσ νόμου, ο ΟΔΑΘΕ δφναται να: 

α) ςυςτινει ι να ςυμμετζχει ςε νομικά πρόςωπα με εξειδικευμζνο ςκοπό τθν εκτζλεςθ 

εργαςιϊν ι λειτουργιϊν που αφοροφν ςτισ αρμοδιότθτζσ του ι/και 

β) ανακζτει εργαςίεσ ι λειτουργίεσ που αφοροφν αρμοδιότθτζσ του ςε ζνα ι περιςςότερα 

τρίτα μζρθ, ςτθν περίπτωςθ που το τρίτο μζροσ μπορεί να εκτελζςει τθν αντίςτοιχθ 

λειτουργία τουλάχιςτον εξίςου αποδοτικά με τον ΟΔΑΘΕ. 

Για τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ α και β ο ΟΔΑΘΕ  παραμζνει αποκλειςτικά αρμόδιοσ για τθν 

άρτια και ορκι εκτζλεςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν και λειτουργιϊν και για το ςκοπό αυτόν 



 

 

διαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ κάκε τρίτου με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον 

παρόντα νόμο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ πρόςβαςθσ τθσ ΑΕ ςε 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ α και β οι επιμζρουσ όροι και ςυμφωνίεσ με τρίτα πρόςωπα τελοφν υπό 

τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΑΕ.» 

δ)  οι περιπτϊςεισ α, δ και ςτ τθσ παρ. 6 του άρκρου 10 αντικακίςτανται, αντίςτοιχα, ωσ 

εξισ: 

" α) Συνεργάηεται με τυχόν άλλα χρθματιςτιρια ενζργειασ ι διαχειριςτζσ αγορϊν και τον 

Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των Αγορϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ ςτον  Κανονιςμό του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ."  

"δ) Τθρεί τουσ αναγκαίουσ λογαριαςμοφσ ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ ςτον  

Κανονιςμό  του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ."  

 "ςτ) Ραρακολουκεί και ελζγχει τθν τιρθςθ των κανόνων λειτουργίασ των Αγορϊν 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ που διαχειρίηεται." 

ε) το δεφτερο εδάφιο  τθσ παρ. 7  αντικακίςται ωσ εξισ: 

«Από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ του άρκρου 117Β του ν. 

4001/2011(Αϋ179), όπωσ ιςχφει, θ ανωτζρω υπουργικι απόφαςθ ιςχφει για τθν εταιρεία 

Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε., όπωσ αυτι υποκακίςταται με τθν απόςχιςθ ςτθ 

κζςθ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε.»  

Άρκρο 80 

Ειςάγεται νζο άρκρο 9 ςτο ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο «Χρθματιςτιριο Ενζργειασ», το 

οποίο ζχει ωσ εξισ: 

«1. Το Χρθματιςτιριο  Ενζργειασ λειτουργεί μετά από ζγκριςθ τθσ ΑΕ. Με τθν ίδια 

απόφαςθ θ ΑΕ εγκρίνει τθ λειτουργία τθσ Αγοράσ Επόμενθσ Θμζρασ και τθν Ενδοθμεριςια 

Αγορά, τισ οποίεσ κα διαχειρίηεται το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ κακϊσ και τον Κανονιςμό 

του που εκδίδεται ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 10 του παρόντοσ νόμου. Θ ζγκριςθ 

χορθγείται εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου 

κακϊσ και των άρκρων 10 και 11 του παρόντοσ νόμου. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ 

λειτουργεί με τθ μορφι ανϊνυμθσ εταιρείασ και διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ 

για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ και ςυμπλθρωματικϊσ από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.  



 

 

Με απόφαςθ τθσ ΑΕ δφναται να εξειδικεφονται οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία και να 

κακορίηονται ειδικότεροι όροι για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ παραγράφου αυτισ κακϊσ 

και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.  

2. Σκοπόσ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ είναι θ οργάνωςθ και θ διαχείριςθ των Αγορϊν 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ Επόμενθσ Θμζρασ και Ενδοθμεριςιασ, Φυςικοφ Αερίου, 

Ρεριβαλλοντικϊν Αγορϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 19 ι και Ενεργειακϊν 

Χρθματοπιςτωτικϊν Αγορϊν ςφμφωνα με τα άρκρα 15 και 16 του παρόντοσ νόμου, ωσ και 

κάκε άλλθ ςυναφισ δραςτθριότθτα. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ δφναται να αςκεί όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 2015/1222, εκτόσ τθσ 

εκκακάριςθσ εφόςον αυτι αςκείται από το Φορζα Εκκακάριςθσ του άρκρου 12 του 

παρόντοσ νόμου. Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ 

ςυνεργάηεται με τον Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του 

Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ ωσ και του Κϊδικα Διαχείριςθσ του ΕΣΜΘΕ και 

του Κανονιςμοφ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ. 

3. Για τον ωσ άνω ςκοπό,  το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ δφναται να προςφζρει 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του ςε τρίτουσ διαχειριςτζσ ι 

χρθματιςτιρια ενζργειασ ζναντι αμοιβισ, κακϊσ και να ςυμμετζχει ςε ερευνθτικά 

προγράμματα και ςε προγράμματα χρθματοδοτοφμενα από τθν Ε.Ε., εφόςον δεν 

παρακωλφεται θ άρτια εκτζλεςθ των κακθκόντων του. 

4. Το ελάχιςτο  μετοχικό κεφάλαιο του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ ανζρχεται ςε ζνα  

εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ, το οποίο, προκειμζνου για τθν ζγκριςθ τθσ λειτουργίασ του 

κατά τθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου,  κα πρζπει  να ζχει κατατεκεί προθγουμζνωσ εξ 

ολοκλιρου τοισ μετρθτοίσ  ςε ειδικό λογαριαςμό ςε πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί ςτθν 

Ελλάδα.  

5. Οι μετοχζσ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ είναι ονομαςτικζσ. Το Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ δθμοςιοποιεί πλθροφορίεσ ςχετικά με το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ και ιδίωσ τθν 

ταυτότθτα και τθν ζκταςθ των ςυμφερόντων των προςϊπων που είναι ςε κζςθ να 

αςκιςουν ουςιαςτικι επιρροι ςτθ διοίκθςθ και διαχείριςθ των Αγορϊν Ενζργειασ. Το 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ δθμοςιοποιεί με τον ίδιο τρόπο και κάκε αλλαγι ςτα ςτοιχεία 

αυτά. 

6. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 117Β του ν. 4001/2011 οι μετοχζσ του 

Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ μπορεί να ειςάγονται προσ διαπραγμάτευςθ, ςε ρυκμιηόμενθ 



 

 

αγορά ι πολυμερι μθχανιςμό διαπραγμάτευςθσ του νόμου για τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ MiFID II. 

7. Για κάκε πρωτογενι απόκτθςθ ι και μεταβίβαςθ μετοχϊν του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ 

ςυνεπεία τθσ οποίασ το ποςοςτό ςυμμετοχισ μετόχου φκάνει ι υπερβαίνει το 20%, 1/3, 

50% ι 2/3 του μετοχικοφ κεφαλαίου του απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΑΕ, με τθν 

επιφφλαξθ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 117 Β του ν. 4001/2011, όπωσ ιςχφει. Για τθ 

χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ αυτισ, θ ΑΕ ελζγχει τθν καταλλθλότθτα του προςϊπου που 

αποκτά τισ μετοχζσ. Θ απόκτθςθ μετοχϊν ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΑΕ ζχει ωσ ςυνζπεια τθ ςτζρθςθ του δικαιϊματοσ ψιφου ςτθ 

γενικι ςυνζλευςθ. Με απόφαςθ τθσ ΑΕ δφναται να εξειδικεφονται οι προχποκζςεισ και θ 

διαδικαςία και να κακορίηονται οι ειδικότεροι όροι για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ 

παραγράφου αυτισ, όπωσ ενδεικτικά, θ οικονομικι φερεγγυότθτα, θ νόμιμθ και 

καταςτατικι δυνατότθτα ςυμμετοχισ ι θ τυχόν ςυνδρομι λόγων ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων με τθν ιδιότθτα μετόχου του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ κακϊσ και κάκε άλλθ 

αναγκαία λεπτομζρεια. 

8. Για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ παρ. 1, θ ΑΕ ελζγχει τθν καταλλθλότθτα των μελϊν 

του διοικθτικοφ ςυμβουλίου, των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τθ 

δραςτθριότθτα του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, που είναι επιφορτιςμζνα με τθ διοίκθςθ και 

διαχείριςθ των Αγορϊν Ενζργειασ ι που είναι ςε κζςθ να αςκιςουν άμεςα ι ζμμεςα 

ουςιαςτικι επιρροι ςτθ διοίκθςθ και ςτθ διαχείριςθ των Αγορϊν Ενζργειασ κακϊσ και των 

προςϊπων που κατζχουν ειδικι ςυμμετοχι κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ ιη του άρκρου 

5 του παρόντοσ νόμου, για τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ και ςυνετισ διοίκθςθσ και λειτουργίασ 

τουσ. Ζγκριςθ τθσ ΑΕ απαιτείται και για κάκε αλλαγι των προςϊπων του προθγουμζνου 

εδαφίου. Με απόφαςθ τθσ ΑΕ δφναται να εξειδικεφονται οι προχποκζςεισ και θ 

διαδικαςία και να κακορίηονται οι ειδικότεροι όροι και τα κριτιρια ελζγχου 

καταλλθλότθτασ των προςϊπων που αναφζρονται ςτθν παράγραφο αυτι, όπωσ ενδεικτικά 

θ αξιοπιςτία, θ πείρα, θ φπαρξθ τυχόν ποινικισ καταδίκθσ για ςυγκεκριμζνα αδικιματα, θ 

φπαρξθ τυχόν κωλυμάτων ι θ τυχόν ςυνδρομι λόγων ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κακϊσ και 

κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια.  

 

9. Θ ΑΕ δεν εγκρίνει τισ πρωτογενείσ αποκτιςεισ ι μεταβιβάςεισ μετοχϊν τθσ παρ. 7 ι τισ 

αλλαγζσ των προςϊπων τθσ παρ. 8 εάν δεν πλθροφνται τα κριτιρια καταλλθλότθτασ που 

αναφζρονται ςτισ αποφάςεισ που εκδίδει ςφμφωνα με τισ παρ. 7 και 11 του παρόντοσ ι εάν 



 

 

κρίνει αιτιολογθμζνα ότι οι ανωτζρω αποκτιςεισ ι μεταβιβάςεισ ι αλλαγζσ αποτελοφν 

απειλι για τθν εφρυκμθ λειτουργία ι για τθν ορκι και ςυνετι διοίκθςθ και διαχείριςθ των 

Αγορϊν Ενζργειασ.   

10. Ο τακτικόσ και ζκτακτοσ ζλεγχοσ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, ο οποίοσ προβλζπεται 

από τισ διατάξεισ για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, αςκείται από δφο (2) ορκωτοφσ ελεγκτζσ. Οι 

καταχωρίςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τισ ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ γίνονται ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο.» 

 

Άρκρο 81  

Ειςάγεται νζο άρκρο 10 ςτον ν. 4425/2016 με τον τίτλο «Οργανωτικζσ υκμίςεισ 

Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ», το οποίο ζχει ωσ εξισ:   

«1. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ διακζτει επαρκείσ οργανωτικζσ ρυκμίςεισ για τθν άςκθςθ 

των αρμοδιοτιτων του, μθ κιγομζνων των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει ςφμφωνα με 

τθν ενωςιακι νομοκεςία.   

2. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ διακζτει μθχανιςμοφσ για το ςαφι εντοπιςμό και τθ 

διαχείριςθ των ενδεχόμενων δυςμενϊν ςυνεπειϊν για τθ λειτουργία του και των Αγορϊν 

Ενζργειασ αυτοφ ι για τουσ Συμμετζχοντεσ, από κάκε ςφγκρουςθ ςυμφερόντων μεταξφ 

αφενόσ των Αγορϊν Ενζργειασ, του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ ι των προςϊπων που 

ςυμμετζχουν άμεςα ι ζμμεςα ςτο μετοχικό του κεφάλαιο και αφετζρου τθσ υγιοφσ 

λειτουργίασ των Αγορϊν Ενζργειασ. 

3. Για τθ διαχείριςθ των κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκενται οι Αγορζσ Ενζργειασ, το 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ διακζτει κατάλλθλα μζςα και εφαρμόηει κατάλλθλουσ 

μθχανιςμοφσ και ςυςτιματα για τον εντοπιςμό όλων των ςθμαντικϊν για τθ λειτουργία 

τουσ κινδφνων και λαμβάνει αποτελεςματικά μζτρα για τον περιοριςμό αυτϊν των 

κινδφνων. 

4. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ διακζτει επίςθσ μθχανιςμοφσ που επιτρζπουν τθν ορκι 

διαχείριςθ των τεχνικϊν λειτουργιϊν του ςυςτιματοσ, και ιδίωσ αποτελεςματικοφσ 

μθχανιςμοφσ ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων δυςλειτουργίασ των 

ςυςτθμάτων. 

5. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ δίκαιθσ και εφρυκμθσ  διεξαγωγισ των ςυναλλαγϊν ςτισ Αγορζσ 

Ενζργειασ, το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ εφαρμόηει διαφανείσ και μθ παρζχοντεσ διακριτικι 



 

 

ευχζρεια κανόνεσ και διαδικαςίεσ και διατυπϊνει αντικειμενικά κριτιρια για τθν 

αποτελεςματικι εκτζλεςθ των εντολϊν ςυναλλαγϊν.  

6. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ διακζτει αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ που επιτρζπουν 

τθν αποτελεςματικι και ζγκαιρθ οριςτικοποίθςθ των ςυναλλαγϊν που εκτελοφνται ςτα 

πλαίςια των ςυςτθμάτων του.  

7. Λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ φφςθσ και τθσ κλίμακασ των ςυναλλαγϊν που διενεργοφνται 

ςτισ Αγορζσ Ενζργειασ, κακϊσ και του φάςματοσ και τθσ ςοβαρότθτασ των κινδφνων ςτουσ 

οποίουσ μπορεί να εκτίκεται, το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ διακζτει ςε μόνιμθ βάςθ 

επαρκείσ χρθματοπιςτωτικοφσ πόρουσ για να διαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία του.  

8. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ διακζτει Κανονιςμό, ο οποίοσ εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ 

ΑΕ, φςτερα από ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ. Με 

τον ίδιο τρόπο εγκρίνεται και κάκε τροποποίθςθ του Κανονιςμοφ. Ο Κανονιςμόσ 

περιλαμβάνει τουσ όρουσ λειτουργίασ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ κακϊσ και τουσ όρουσ 

λειτουργίασ τθσ Αγοράσ Επόμενθσ Θμζρασ και τθσ Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ. Το ελάχιςτο 

περιεχόμενό του προςδιορίηεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 18. Ο 

Κανονιςμόσ περιλαμβάνει διαφανείσ και χωρίσ διακρίςεισ κανόνεσ, οι οποίοι βαςίηονται ςε 

αντικειμενικά κριτιρια, όςον αφορά τθν πρόςβαςθ των Συμμετεχόντων ςτισ Αγορζσ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ. Οι Συμμετζχοντεσ και κάκε άλλο πρόςωπο ςτο οποίο αφορά ο 

Κανονιςμόσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από 

αυτόν. Με τον Κανονιςμό κακορίηονται οι ςυνζπειεσ που επζρχονται ςε περίπτωςθ 

παράβαςθσ των κανόνων του. Οι αποφάςεισ τθσ παραγράφου αυτισ δθμοςιεφονται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ εγκριτικισ 

απόφαςθσ τθσ ΑΕ ο Κανονιςμόσ και οι τροποποιιςεισ του ιςχφουν ζναντι των προςϊπων 

που αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο. 

9. Με απόφαςθ τθσ ΑΕ δφναται να εξειδικεφονται οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία και 

να κακορίηονται ειδικότεροι όροι για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ παρ. 8 του παρόντοσ.» 

 

Άρκρο 82 

Το άρκρο 11 του ν. 4425/2016 καταργείται και ειςάγεται νζο άρκρο 11 με τον τίτλο 

«Συναλλακτικζσ ρυκμίςεισ Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ», το οποίο ζχει ωσ εξισ:   



 

 

«1. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ διακζτει επαρκείσ ςυναλλακτικζσ ρυκμίςεισ για τθν 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του, μθ κιγομζνων των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει 

ςφμφωνα με τθν ενωςιακι νομοκεςία. 

2. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ εφαρμόηει αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ και διαδικαςίεσ 

ςχετικά με τισ Αγορζσ Επόμενθσ Θμζρασ και Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ που διαχειρίηεται, για 

τθν τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των Συμμετεχόντων με τουσ κανόνεσ τουσ 

που περιλαμβάνονται ςτον Κανονιςμό του. Ρροκειμζνου να εντοπίηονται οι παραβάςεισ 

των κανόνων του Κανονιςμοφ του, οι ανϊμαλεσ ςυνκικεσ διαπραγμάτευςθσ και οι 

ςυμπεριφορζσ που ενδζχεται να ςυνιςτοφν κατάχρθςθ τθσ αγοράσ, παρακολουκεί τισ 

ςυναλλαγζσ που καταρτίηονται ςτισ Αγορζσ Επόμενθσ Θμζρασ και Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ 

από τουσ χριςτεσ τουσ μζςω των ςυςτθμάτων τουσ.  

3. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ αναφζρει ςτθ ΑΕ τισ ςθμαντικζσ παραβάςεισ των κανόνων 

του Κανονιςμοφ του, τισ ανϊμαλεσ ςυνκικεσ διαπραγμάτευςθσ και τισ ςυμπεριφορζσ που 

ενδζχεται να ςυνιςτοφν κατάχρθςθ τθσ αγοράσ και διαβιβάηει χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ ΑΕ 

τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για τθ διερεφνθςθ των περιπτϊςεων κατάχρθςθσ τθσ αγοράσ και 

παρζχει ςτθ ΑΕ κάκε ςυνδρομι για τθ διερεφνθςθ των περιπτϊςεων κατάχρθςθσ τθσ 

αγοράσ που ζχουν επιχειρθκεί ςτα ςυςτιματα του ι μζςω αυτϊν. 

4. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ δθμοςιοποιεί τισ τρζχουςεσ τιμζσ προςφοράσ και ηιτθςθσ 

και το βάκοσ του ςυναλλακτικοφ ενδιαφζροντοσ ςτισ τιμζσ που ανακοινϊνονται μζςω των 

ςυςτθμάτων των Αγορϊν Επόμενθσ Θμζρασ και Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ που διαχειρίηεται, 

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό του. Τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να τίκενται 

ςτθ διάκεςθ του κοινοφ υπό εφλογουσ εμπορικοφσ όρουσ και ςυνεχϊσ κατά τισ κανονικζσ 

ϊρεσ ςυναλλαγϊν. Με απόφαςθ τθσ ΑΕ μπορεί να απαλλάςςεται το Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ από τθν υποχρζωςθ να ανακοινϊνει δθμόςια τα αναφερόμενα ςτο πρϊτο 

εδάφιο ςτοιχεία, ανάλογα με το μοντζλο αγοράσ ι το είδοσ και το μζγεκοσ τθσ εντολισ 

κζτοντασ ςχετικά κριτιρια για τον κακοριςμό τουσ.  

5. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ δθμοςιοποιεί τουλάχιςτον τθν τιμι, τον όγκο και το χρόνο 

των ςυναλλαγϊν που εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυςτθμάτων των Αγορϊν Επόμενθσ 

Θμζρασ και Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ. Τα ςτοιχεία αυτά δθμοςιοποιοφνται υπό εφλογουσ 

εμπορικοφσ όρουσ και, όςο το δυνατόν πλθςιζςτερα ςτο χρόνο κατάρτιςθσ κάκε 

ςυναλλαγισ. Θ ΑΕ μπορεί με απόφαςι τθσ να επιτρζπει ςτο Χρθματιςτιριο Ενζργειασ να 

μετακζτει χρονικά τθ δθμοςιοποίθςθ των ςτοιχείων των ςυναλλαγϊν ανάλογα με τον τφπο 

ι τον όγκο τουσ, κζτοντασ ςχετικά κριτιρια για τον κακοριςμό τουσ. Με τθν ίδια απόφαςθ 



 

 

τθσ θ ΑΕ μπορεί να απαλλάςςει από τθν υποχρζωςθ δθμοςιοποίθςθσ ςυναλλαγζσ που  

καταρτίηονται διμερϊσ και δθλϊνονται ςτα ςυςτιματα του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, 

κζτοντασ ςχετικοφσ όρουσ απαλλαγισ. Ο τρόποσ μετάκεςθσ τθσ δθμοςιοποίθςθσ των 

ςτοιχείων των ςυναλλαγϊν εγκρίνεται εκ των προτζρων από τθν ΑΕ και ανακοινϊνεται 

ςτουσ Συμμετζχοντεσ και ςτο ευρφ κοινό.» 

 

Άρκρο 83 

Ειςάγεται νζο άρκρο 12 με τον τίτλο «Εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςτισ Αγορζσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ», το οποίο ζχει ωσ εξισ: 

«1. Θ εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν ςτισ Αγορζσ Επόμενθσ Θμζρασ και Ενδοθμεριςιασ 

διενεργείται από το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ ι από άλλο Φορζα Εκκακάριςθσ, ςφμφωνα 

με τουσ παρακάτω όρουσ ι από κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.  

648/2012 που ζχει λάβει άδεια ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4209/2013 

(Αϋ253), εφαρμοηόμενων ςε κάκε περίπτωςθ των προβλζψεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

2015/1222.Θ εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν ςτθν Αγορά Εξιςορρόπθςθσ διενεργείται από 

τον Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ. Ο διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ μπορεί να ανακζτει λειτουργίεσ του 

που αφοροφν τθν εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν ςτθν Αγορά Εξιςορρόπθςθσ ςε Φορζα 

Εκκακάριςθσ ι ςε κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.  648/2012 που 

ζχει λάβει άδεια ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4209/2013 (Αϋ253) ςτο 

πλαίςιο ςυμφωνίασ εξωτερικισ ανάκεςθσ (outsourcing). Ο διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ 

υποβάλλει τθ ςχετικι ςφμβαςθ εξωτερικισ ανάκεςθσ ςτθν ΑΕ. Θ ΑΕ μπορεί να αντιταχκεί 

ςτθ χριςθ υπθρεςιϊν εξωτερικισ ανάκεςθσ ςε περίπτωςθ που αυτό κρίνεται αναγκαίο για 

λόγουσ διαφφλαξθσ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ ενεργειακισ αγοράσ.   

2. Θ εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν ςτισ Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ αφορά ιδίωσ τισ εξισ 

λειτουργίεσ:   

α)  τον υπολογιςμό με διαφανι τρόπο των ποςοτιτων πϊλθςθσ και αγοράσ ενζργειασ και 

ιςχφοσ, των αντίςτοιχων κζςεων για τισ ποςότθτεσ αυτζσ, κακϊσ και των τιμϊν 

αγοραπωλθςίασ ςτισ ςυναλλαγζσ των Αγορϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ,  

β) τον υπολογιςμό τθσ χρθματικισ αξίασ των χρεϊςεων και πιςτϊςεων των Συμμετεχόντων 

ςτισ Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, 



 

 

γ) τθν ανάλθψθ και διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου των ςυναλλαγϊν ςτο πλαίςιο τθσ 

λειτουργίασ των Αγορϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τθ διευκζτθςθ τυχόν ελλείμματοσ των 

ςυναλλαγϊν αυτϊν. 

3. Στισ εργαςίεσ που αςκεί το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ ι άλλοσ Φορζασ Εκκακάριςθσ ι 

κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, περιλαμβάνεται και ο 

διακανονιςμόσ των ςυναλλαγϊν ςτισ Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ. Ο διακανονιςμόσ 

αφορά τθ διευκζτθςθ του οικονομικοφ αποτελζςματοσ τθσ εκκακάριςθσ των ωσ άνω 

ςυναλλαγϊν και τθν εκτζλεςθ τραπεηικϊν πράξεων χρζωςθσ και πίςτωςθσ του 

λογαριαςμοφ των Συμμετεχόντων, ωσ και κάκε άλλθ ςυναφι εργαςία. 

4. Τθν ιδιότθτα του Φορζα Εκκακάριςθσ μπορεί να αναλάβει νομικό πρόςωπο που ιδρφεται 

από το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ ι και από το Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ ι/και από τρίτο 

πρόςωπο μετά από ζγκριςθ τθσ ΑΕ. Θ ζγκριςθ χορθγείται εφόςον πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 5 ζωσ 7 και 9 ζωσ 12 του παρόντοσ άρκρου 

και των διατάξεων του άρκρου 13 του παρόντοσ νόμου. 

5. Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ λειτουργεί με τθ μορφι ανϊνυμθσ εταιρείασ και διζπεται από τισ 

διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, εκτόσ αν επιμζρουσ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου ειςάγουν αποκλίςεισ από αυτζσ.   

6. Το ελάχιςτο μετοχικό κεφάλαιο του Φορζα Εκκακάριςθσ ανζρχεται ςε ζνα  εκατομμφριο 

(1.000.000) ευρϊ, το οποίο, προκειμζνου για τθν ζγκριςθ τθσ λειτουργίασ του,  κα πρζπει  

να ζχει κατατεκεί προθγουμζνωσ εξ ολοκλιρου τοισ μετρθτοίσ  ςε ειδικό λογαριαςμό ςε 

πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί ςτθν Ελλάδα.  

7. Οι μετοχζσ του Φορζα Εκκακάριςθσ είναι ονομαςτικζσ. Μζτοχοσ του Φορζα Εκκακάριςθσ 

είναι το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ ι άλλα πρόςωπα μετά από ζγκριςθ τθσ ΑΕ. Για τθ 

χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ θ ΑΕ ελζγχει τθν αξιοπιςτία των ωσ άνω προςϊπων. Ο Φορζασ 

Εκκακάριςθσ  δθμοςιοποιεί πλθροφορίεσ ςχετικά με το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ και ιδίωσ 

τθν ταυτότθτα και τθν ζκταςθ των ςυμφερόντων των προςϊπων που είναι ςε κζςθ να 

αςκιςουν ουςιαςτικι επιρροι ςτθ διοίκθςθ και διαχείριςι του. Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ 

δθμοςιοποιεί με τον ίδιο τρόπο και κάκε αλλαγι ςτα ςτοιχεία αυτά. 

8. Για κάκε μεταβίβαςθ μετοχϊν του Φορζα Εκκακάριςθσ, ςυνεπεία τθσ οποίασ το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ μετόχου φκάνει ι υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ι 2/3 του μετοχικοφ κεφαλαίου 

του απαιτείται προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΑΕ. Για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ αυτισ, θ ΑΕ 

ελζγχει τθν καταλλθλότθτα του προςϊπου που αποκτά τισ μετοχζσ. Θ απόκτθςθ μετοχϊν 



 

 

ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ ΑΕ ζχει ωσ 

ςυνζπεια τθ ςτζρθςθ του δικαιϊματοσ ψιφου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ. 

9. Θ ΑΕ ελζγχει τθν αξιοπιςτία και τθν πείρα των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και 

των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τθ δραςτθριότθτα του Φορζα Εκκακάριςθσ, 

που είναι επιφορτιςμζνα με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εκκακάριςθσ ι που είναι ςε κζςθ να 

αςκιςουν άμεςα ι ζμμεςα ουςιαςτικι επιρροι ςτθ διοίκθςθ και ςτθ διαχείριςθ του, 

κακϊσ και των προςϊπων που κατζχουν ειδικι ςυμμετοχι κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ 

ιη του άρκρου 5, για τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ και ςυνετισ διοίκθςθσ και λειτουργίασ των 

δραςτθριοτιτων τθσ εκκακάριςθσ. Ζγκριςθ τθσ ΑΕ απαιτείται και για κάκε αλλαγι των 

προςϊπων του προθγουμζνου εδαφίου. 

10. Θ ΑΕ δεν εγκρίνει τισ μεταβιβάςεισ μετοχϊν τθσ παρ. 9 του παρόντοσ άρκρου ι τισ 

αλλαγζσ των προςϊπων τθσ παρ. 10 εάν ζχει αντικειμενικοφσ και εξακριβωμζνουσ λόγουσ 

να κεωρεί ότι θ μεταβίβαςθ αποτελεί απειλι για τθν ορκι και ςυνετι διοίκθςθ και 

διαχείριςθ του Φορζα Εκκακάριςθσ.   

11. Με απόφαςι τθσ θ ΑΕ μπορεί να εξειδικεφει τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία και 

να κακορίηει τουσ ειδικότερουσ όρουσ για τθ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ παρ. 5 του 

παρόντοσ, περιλαμβανομζνων των όρων για τθν ζγκριςθ τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν 

του διοικθτικοφ ςυμβουλίου και των προςϊπων που πραγματικά διευκφνουν τθ 

δραςτθριότθτα του Φορζα Εκκακάριςθσ, των προςϊπων που αςκοφν ουςιαςτικι επιρροι 

ςτθ διοίκθςθ και διαχείριςθ των δραςτθριοτιτων εκκακάριςθσ και των μετόχων του, ωσ και 

κάκε άλλο τεχνικό κζμα ι αναγκαία λεπτομζρεια. 

12. Ο τακτικόσ και ζκτακτοσ ζλεγχοσ του Φορζα Εκκακάριςθσ, ο οποίοσ προβλζπεται από τισ 

διατάξεισ για τισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ, αςκείται από δφο (2) ορκωτοφσ ελεγκτζσ. Οι 

καταχωρίςεισ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τισ ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ γίνονται ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο.  

13. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ από το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ τθσ εκκακάριςθσ των 

ςυναλλαγϊν ςτισ Αγορζσ Επόμενθσ Θμζρασ και Ενδοθμεριςιασ ςε κεντρικό 

αντιςυμβαλλόμενο του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012 που ζχει λάβει άδεια ςτθν Ελλάδα 

ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4209/2013, θ εκκακάριςθ διενεργείται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ωσ άνω Κανονιςμοφ και ςυμπλθρωματικϊσ με τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου. Για τθν ανάλθψθ τθσ εκκακάριςθσ από κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο τθρείται θ 

διαδικαςία του άρκρου 16 του παρόντοσ νόμου. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο κεντρικόσ 



 

 

αντιςυμβαλλόμενοσ διακζτει Κανονιςμό εκκακάριςθσ που προςδιορίηεται κατ’ ελάχιςτο 

περιεχόμενο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο  18 τθρουμζνων και των 

απαραίτθτων διατάξεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012 και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

153/2013. Τα Εκκακαριςτικά μζλθ του κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου και κάκε άλλο 

πρόςωπο ςτο οποίο αφορά ο Κανονιςμόσ εκκακάριςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ 

τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από αυτόν. Με τον Κανονιςμό κακορίηονται οι 

ςυνζπειεσ που επζρχονται ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των κανόνων του. Το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΑΕ, εγκρίνει τον 

Κανονιςμό του κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου ωσ προσ τθ νομιμότθτα του, ωσ και κάκε 

τροποποίθςθ αυτοφ. Οι αποφάςεισ τθσ παραγράφου αυτισ δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα 

τθσ Κυβερνιςεωσ. Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ 

Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, ο Κανονιςμόσ και οι τροποποιιςεισ του ιςχφουν ζναντι των 

προςϊπων που αναφζρονται ςτθν παροφςα παράγραφο. Ο κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ 

υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και ςτθν ΑΕ κάκε εκτελεςτικι απόφαςθ που 

εκδίδει ςε εφαρμογι του Κανονιςμοφ του.» 

 

Άρκρο 84 

Ειςάγεται νζο άρκρο 13 ςτο ν. 4425/2016 με τον τίτλο «Οργανωτικζσ και λειτουργικζσ 

ρυκμίςεισ Φορζα Εκκακάριςθσ», το οποίο ζχει ωσ εξισ:   

«1. Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ διακζτει επαρκείσ οργανωτικζσ ρυκμίςεισ για τθν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων του, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων των παραγράφων 1 ζωσ 7 

του άρκρου 10 του παρόντοσ νόμου και επιπροςκζτωσ:    

α) διακζτει τουσ απαραίτθτουσ μθχανιςμοφσ για τθν αποτροπι ςυςτθμικϊν κινδφνων και τθ 

ςυμμόρφωςι του με τισ περί του αμετάκλθτου του διακανονιςμοφ διατάξεισ του ν. 

2789/2000 (Αϋ 21), οι οποίεσ εφαρμόηονται αναλογικά..  

β) αναφορικά με τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων εκκακάριςθσ και διακανονιςμοφ των 

ςυναλλαγϊν ςτο πλαίςιο λειτουργίασ του, λειτουργεί βάςει κανόνων που διαςφαλίηουν τθν 

φπαρξθ ςυνκθκϊν διαφάνειασ, τθν φπαρξθ επαρκϊν και αποτελεςματικϊν όρων 

πρόςβαςθσ των Εκκακαριςτικϊν Μελϊν του ωσ και τθν φπαρξθ ςυνκθκϊν που επιτρζπουν 

τθν άνευ διακρίςεων πρόςβαςθ. Ωσ Εκκακαριςτικά Μζλθ πρόςβαςθ μποροφν να ζχουν, 

πζραν των Συμμετεχόντων ςτισ Αγορζσ Ενζργειασ, πιςτωτικά ιδρφματα του ν. 4261/2014 και 

επιχειριςεισ επενδφςεων του νόμου για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ MiFID II που 



 

 

λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που 

τίκενται με τον Κανονιςμό του Φορζα Εκκακάριςθσ. Θ πρόςβαςθ των ωσ άνω πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων και  επιχειριςεων επενδφςεων  κα πρζπει να επιτρζπεται με βάςθ το δίκαιο 

που τισ διζπει. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, προκειμζνου για τα πιςτωτικά ιδρφματα και θ 

Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, προκειμζνου για τισ ΑΕΡΕΥ του νόμου για τθν ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ MiFID II, κζτουν με αντίςτοιχεσ αποφάςεισ τουσ ειδικά κριτιρια για τθν επάρκεια 

ςυμμετοχισ των ωσ άνω εποπτευόμενων από αυτζσ προςϊπων κακορίηοντασ και τθ 

διαδικαςία εγκρίςεωσ που κα πρζπει να ακολουκείται για τθ ςυμμετοχι αυτι.     

γ) να ζχει ςυνάψει τισ απαραίτθτεσ ςυμφωνίεσ με τον Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ για τθ 

διαςφάλιςθ ομαλϊν και αποτελεςματικϊν ςυνκθκϊν διακανονιςμοφ και φυςικισ 

παράδοςθσ ενζργειασ. Τα Εκκακαριςτικά Μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τισ 

ρυκμίςεισ του Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΜΘΕ και του Κανονιςμοφ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ και 

άλλων ςυναφϊν ρυκμίςεων απευκείασ ι μζςω των ςυμμετεχόντων ςτα ςυςτιματα του εν 

λόγω Διαχειριςτι  

2. Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ εκδίδει Κανονιςμό που προςδιορίηεται κατ’ ελάχιςτο 

περιεχόμενο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 18 του παρόντοσ νόμου. Ο 

Κανονιςμόσ περιλαμβάνει διαφανείσ και χωρίσ διακρίςεισ κανόνεσ, οι οποίοι βαςίηονται ςε 

αντικειμενικά κριτιρια, όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ των Εκκακαριςτικϊν Μελϊν ςτισ 

διαδικαςίεσ εκκακάριςθσ. Τα Εκκακαριςτικά Μζλθ και κάκε άλλο πρόςωπο ςτο οποίο 

αφορά ο Κανονιςμόσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που 

απορρζουν από αυτόν. Με τον Κανονιςμό κακορίηονται οι ςυνζπειεσ που επζρχονται ςε 

περίπτωςθ παράβαςθσ των κανόνων του. Θ ΑΕ εγκρίνει τον Κανονιςμό του Φορζα 

Εκκακάριςθσ ταυτόχρονα με τθν ζγκριςθ που παρζχει ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 

12 του παρόντοσ νόμου  για τθ λειτουργία του κακϊσ και κάκε τροποποίθςι του. Οι 

αποφάςεισ τθσ παραγράφου αυτισ δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Από 

τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ ΑΕ, ο Κανονιςμόσ και οι 

τροποποιιςεισ του ιςχφουν ζναντι των προςϊπων ςτα οποία αφορά ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω.  Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ υποβάλλει ςτθν ΑΕ κάκε εκτελεςτικι απόφαςθ που 

εκδίδει ςε εφαρμογι του Κανονιςμοφ του.   

3. Στισ περιπτϊςεισ όπου τισ εργαςίεσ τθσ εκκακάριςθσ ςυναλλαγϊν, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των παρ. 1 ζωσ 3 του άρκρου 12, διενεργεί το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, ωσ 

Φορζασ Εκκακάριςθσ νοείται το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, εφαρμοηόμενου ωσ προσ αυτό 



 

 

του ςυνόλου των ςχετικϊν διατάξεων του παρόντοσ νόμου εκτόσ αυτϊν των παρ. 5, 7  και 9  

του άρκρου 12 του παρόντοσ νόμου.   

4. Με απόφαςθ τθσ ΑΕ δφναται να εξειδικεφονται οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια τθσ 

παρ. 1 ωσ και να ορίηονται τυχόν πρόςκετα, λαμβάνοντασ ιδίωσ υπόψθ τουσ εγγενείσ 

κινδφνουσ τθσ εκκακάριςθσ και τθν ανάγκθ προςταςίασ τθσ αγοράσ.» 

 

Άρκρο 85 

Ειςάγεται νζο άρκρο 14 ςτο ν. 4425/2016 με τον τίτλο «Ειδικζσ ρυκμίςεισ», το οποίο ζχει ωσ 

εξισ: 

«1. Ωσ προσ τισ εργαςίεσ τθσ εκκακάριςθσ ςυναλλαγϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 

1 ζωσ 3 του άρκρου 12 που διενεργείται ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο από Φορζα 

Εκκακάριςθσ ι κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012 που ζχει 

λάβει άδεια ςτθν Ελλάδα, εφαρμόηονται αναλογικά:  

α) οι διατάξεισ του ν. 3301/2004 (Αϋ 263), ωσ προσ τισ τυχόν αςφάλειεσ που κατακζτουν οι 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν ςτισ Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ,  

β) οι διατάξεισ του ν. 2789/2000 (Αϋ 21), ωσ προσ τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων του Φορζα 

Εκκακάριςθσ ι του κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ αςκεί τισ 

εξουςίεσ και αρμοδιότθτζσ τθσ επίβλεψθσ του ν. 2789/2000 και ωσ προσ τα ςυςτιματα των 

ωσ άνω Φορζων Εκκακάριςθσ και κεντρικϊν αντιςυμβαλλομζνων.  

2. Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ δφναται, για λόγουσ κάλυψθσ κινδφνου ωσ προσ τισ 

δραςτθριότθτεσ εκκακάριςθσ που αςκεί, να ςυςτινει κεφάλαιο εκκακάριςθσ 

εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρκρων 76 παρ. 1 ζωσ 5 και 82 του ν. 

3606/2007 (Αϋ195). Στθν περίπτωςθ κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου θ ςφςταςθ κεφαλαίου 

εκκακάριςθσ γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012 

εφαρμοηόμενων των ωσ άνω διατάξεων του ν. 3606/2007 ςυμπλθρωματικά.  

3. Σε περίπτωςθ υπερθμερίασ Εκκακαριςτικοφ Μζλουσ ωσ προσ τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεϊν του εκκακάριςθσ ι διακανονιςμοφ ςε ςχζςθ με τισ ςυναλλαγζσ ςτισ Αγορζσ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ, ιςχφουν τα εξισ:  



 

 

α) Εάν πρόκειται για ακζτθςθ οικονομικϊν υποχρεϊςεων ςχετιηόμενων με τισ ςυναλλαγζσ 

που το Εκκακαριςτικό Μζλοσ εκκακαρίηει, ο Φορζασ Εκκακάριςθσ ι ο κεντρικόσ 

αντιςυμβαλλόμενοσ δικαιοφται:  

i) να προβαίνει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ κάλυψθσ ι εκκακαριςτικοφ ςυμψθφιςμοφ,  

όπου ςυντρζχει περίπτωςθ, εφαρμοηομζνων αναλογικά των διατάξεων του ν. 3301/2004,  

ii) να προβαίνει ςε χριςθ ι εκποίθςθ ι κτιςθ κυριότθτασ των αςφαλειϊν που ζχει λάβει 

από αυτό κατ’ αναλογικι εφαρμογι των άρκρων 4 ζωσ 6 του ν. 3301/2004 ωσ και 

iii) να ειςπράττει από τθ μερίδα του Εκκακαριςτικοφ Μζλουσ ςτο κεφάλαιο εκκακάριςθσ, 

εφόςον υφίςταται, τα απαιτοφμενα ποςά για τθν κάλυψθ των εκκρεμϊν οφειλϊν του ι, ςε 

περίπτωςθ μθ επάρκειασ τθσ προσ κάλυψθ τθσ ηθμίασ, και από τισ μερίδεσ των υπολοίπων 

Εκκακαριςτικϊν Μελϊν κατά τρόπο ςφμμετρο (pro rata).  

β) Στθν περίπτωςθ εκκακάριςθσ μζςω κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου, θ άςκθςθ των 

δικαιωμάτων του κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου κατά του ακετιςαντοσ τισ ςχετικζσ 

οικονομικζσ υποχρεϊςεισ Εκκακαριςτικοφ Μζλουσ γίνεται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 

αρικ. 648/2012 και ςυμπλθρωματικϊσ με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.  

Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ διατθρεί επαρκείσ διακζςιμουσ προχρθματοδοτθμζνουσ 

χρθματοοικονομικοφσ πόρουσ για τθν κάλυψθ δυνθτικϊν ηθμιϊν ςε περίπτωςθ 

υπερθμερίασ Εκκακαριςτικοφ Μζλουσ, εφόςον οι ηθμίεσ αυτζσ υπερβαίνουν ςε ζκταςθ το 

ςφνολο των εξαςφαλίςεων που λαμβάνει ο Φορζασ Εκκακάριςθσ ςφμφωνα με τισ παρ. 1 

και 2. Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ κακορίηει ςτον Κανονιςμό του τθ διαδικαςία βάςει τθσ 

οποίασ υπολογίηει το φψοσ των μζγιςτων προχρθματοδοτθμζνων χρθματοοικονομικϊν 

πόρων του που διακζτει για τθν κάλυψθ ηθμιϊν ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Εάν τθν 

εκκακάριςθ διενεργεί κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012, 

ωσ προσ τισ ωσ άνω προβλζψεισ και τισ γραμμζσ άμυνασ του κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012.  

γ)  Εάν πρόκειται για ακζτθςθ υποχρεϊςεων φυςικισ παράδοςθσ, επιλαμβάνεται ο 

Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ για τθ διενζργεια των απαραίτθτων πράξεων κάλυψθσ ι 

εξιςορρόπθςθσ του ελλείμματοσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 17 

και ςτον Κανονιςμό αυτοφ, καταλογίηοντασ το ςχετικό κόςτοσ ςτο υπεριμερο 

Εκκακαριςτικό Μζλοσ. Για τθν κάλυψθ του ςχετικοφ κόςτουσ αςκοφνται από τον Φορζα 

Εκκακάριςθσ ι τον κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο, κατά περίπτωςθ, και τον Διαχειριςτι του 

ΕΣΜΘΕ τα δικαιϊματα των περιπτϊςεων α) και β).  



 

 

4. Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να υιοκετεί μζτρα και ρυκμίςεισ 

αντίςτοιχα με αυτά που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012. 

Τα ςχετικά μζτρα και ρυκμίςεισ κα πρζπει να  κακορίηονται ςτον Κανονιςμό εκκακάριςθσ 

του Φορζα Εκκακάριςθσ.    

5. Σε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ Εκκακαριςτικοφ Μζλουσ κατά τισ διατάξεισ του ν. 

2789/2000 αναλογικά εφαρμοηόμενων, ζναντι των υποχρεϊςεϊν του προσ τον Φορζα 

Εκκακάριςθσ ι τον κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο ι τον Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ, οι πράξεισ 

εκκακάριςθσ, διακανονιςμοφ, διενζργειασ ςυναλλαγϊν κάλυψθσ και εκκακαριςτικοφ 

ςυμψθφιςμοφ, περιλαμβανομζνθσ και τθσ παροχισ από το Εκκακαριςτικό Μζλοσ 

αςφαλειϊν υπζρ του Φορζα Εκκακάριςθσ ι του κεντρικοφ αντιςυμβαλλομζνου, είναι κακ` 

όλα ζγκυρεσ και αντιτάξιμεσ ζναντι παντόσ τρίτου, εφόςον αφοροφν ςε εκκρεμότθτεσ του 

αφερζγγυου προσ τον Φορζα Εκκακάριςθσ, τον κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο ι τον 

Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ από ςυναλλαγζσ που ζχουν καταρτιςτεί πριν ο Φορζασ 

Εκκακάριςθσ ι ο κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ λάβει γνϊςθ τθσ ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ 

αφερεγγυότθτασ ςφμφωνα με το ν. 2789/2000. 

6. Οι παρ. 1 και τα ςτοιχεία (ii) (iii) τθσ περ. α τθσ παρ. 3 εφαρμόηονται και ςτον Διαχειριςτι 

του ΕΣΜΘΕ ωσ προσ τθν Αγορά Εξιςορρόπθςθσ.  

 

 7. Ο Φορζασ Εκκακάριςθσ ι ο κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ κατά περίπτωςθ  και ο 

Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ, όπου τοφτο απαιτείται για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων 

υπερθμερίασ ι αφερεγγυότθτασ ειδοποιοφν αμζςωσ τθν ΑΕ, και εφόςον πρόκειται για 

κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, για τισ εν λόγω καταςτάςεισ ωσ 

και για τα μζτρα που ζλαβαν για τθν αντιμετϊπιςι τουσ.» 

 

Άρκρο 86 

Ειςάγεται νζο άρκρο 15 ςτο ν. 4425/2016 με τον τίτλο «Ενεργειακζσ Χρθματοπιςτωτικζσ 

Αγορζσ», το οποίο ζχει ωσ εξισ: 

"1. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ δφναται να ενεργεί ωσ διαχειριςτισ αγοράσ και να 

διαχειρίηεται Ενεργειακζσ Χρθματοπιςτωτικζσ Αγορζσ μετά από άδεια τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που προβλζπονται ςτο νόμο για τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ MiFID II, ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 600/2014 ωσ και ςτισ 

εξουςιοδοτικζσ αυτϊν πράξεισ που εκδίδονται για τθν εφαρμογι τουσ. Εφόςον θ άδεια 



 

 

αφορά Ενεργειακά Χρθματοπιςτωτικά Μζςα διακανονιηόμενα με φυςικι παράδοςθ τθσ 

ενζργειασ, θ άδεια τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ χορθγείται μετά από ειςιγθςθ  τθσ ΑΕ. 

2. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν απαιτείται θ χοριγθςθ άδειασ που προβλζπεται ςτθν παρ. 1, εφόςον 

το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ αναλαμβάνει να ενεργεί αποκλειςτικϊσ και μόνο ωσ 

μθχανιςμόσ οργανωμζνθσ διαπραγμάτευςθσ (ΜΟΔ) και μόνον επί παραγϊγων με 

υποχρεωτικι φυςικι παράδοςθ τθσ ενζργειασ κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο νόμο 

για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ MiFID II και τον κατϋ εξουςιοδότθςθ  Κανονιςμό  (ΕΕ) 

αρικ. 2017/565 τθσ Επιτροπισ "για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ οδθγίασ 2014/65/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τισ οργανωτικζσ απαιτιςεισ 

και τουσ όρουσ λειτουργίασ των επιχειριςεων επενδφςεων, κακϊσ και τουσ οριςμοφσ που 

ιςχφουν για τουσ ςκοποφσ τθσ εν λόγω οδθγίασ". Στθν περίπτωςθ αυτι, το Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ κακορίηει τθ λειτουργία του ΜΟΔ επί των ωσ άνω παραγϊγων ςτον Κανονιςμό 

του που εκδίδεται και εγκρίνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του άρκρου 10."  

 

Άρκρο 87 

Ειςάγεται νζο άρκρο 16 ςτο ν. 4425/2016 με τον τίτλο «Εκκακάριςθ ςυναλλαγϊν 

Ενεργειακισ Χρθματοπιςτωτικισ Αγοράσ», το οποίο ζχει ωσ εξισ:  

"1. 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 72επ. του ν. 

3606/2007, εφαρμοηόμενων, όπου ςυντρζχει περίπτωςθ, των διατάξεων του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 648/2012.  

2.  Εφόςον θ άδεια αφορά Ενεργειακά Χρθματοπιςτωτικά Μζςα διακανονιηόμενα με 

φυςικι παράδοςθ τθσ ενζργειασ, για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ απαιτείται προθγοφμενθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΑΕ, τθν οποία κα μπορεί να αρνθκεί εφόςον κρίνει ότι δεν 

υφίςτανται επαρκι εχζγγυα για τθ διαςφάλιςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ των Αγορϊν 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τθν προςταςία τθσ από κινδφνουσ, που αφοροφν ςτθν εκπλιρωςθ 

των ςυναλλαγϊν ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Ενεργειακισ Χρθματοπιςτωτικισ Αγοράσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ ςυνεργαςίασ του διαχειριςτι Συςτιματοσ με τουσ 

διαχειριςτζσ του ΕΣΜΘΕ και του ΕΔΔΘΕ για τθ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν ομαλοφ 

διακανονιςμοφ των φυςικϊν παραδόςεων ενζργειασ, εφαρμοηόμενων όπου ςυντρζχει 

περίπτωςθ και των διατυπϊςεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012.   



 

 

3. Θ διαδικαςία τθσ παρ. 2 τθρείται και ςε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ ι επζκταςθσ τθσ 

άδειασ τθσ παρ. 1. 

4. Οι παρ. 1 ζωσ 3 δεν εφαρμόηονται ςτθν περίπτωςθ εκκακάριςθσ 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 του παρόντοσ νόμου. 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 ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 

10."    

 

Άρκρο 88 

 1. Το άρκρο 12 του ν. 4425/2016 αναρικμείται ςε άρκρο 17 και τροποποιείται ωσ εξισ:  

α) θ περίπτωςθ ιςτ) τθσ παρ. 2 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

"ιςτ) Διαχειρίηεται τθν Αγορά Εξιςορρόπθςθσ, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ του 

Κανονιςμοφ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ. Οι Συμμετζχοντεσ ςε αυτιν ζχουν υποχρζωςθ 

υποβολισ προςφορϊν με υποχρζωςθ φυςικισ παράδοςθσ τόςο ςτθν Αγορά Ενζργειασ 

Εξιςορρόπθςθσ όςο και ςτθν Αγορά Ιςχφοσ Εξιςορρόπθςθσ. Θ διαχείριςθ τθσ Αγοράσ 

Εξιςορρόπθςθσ είναι αρμοδιότθτα του Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ, ωσ υπευκφνου για τθν 

εξιςορρόπθςθ του ΕΣΜΘΕ. Ο Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ διακζτει Κανονιςμό Αγοράσ 

Εξιςορρόπθςθσ που προςδιορίηεται κατ’ ελάχιςτο περιεχόμενο ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 18. Ο Κανονιςμόσ περιλαμβάνει διαφανείσ και χωρίσ διακρίςεισ 

κανόνεσ, οι οποίοι βαςίηονται ςε αντικειμενικά κριτιρια, όςον αφορά τθν πρόςβαςθ των 

Συμμετεχόντων ςτθν Αγορά Εξιςορρόπθςθσ. Οι Συμμετζχοντεσ ςτθν Αγορά Εξιςορρόπθςθσ 

και κάκε άλλο πρόςωπο ςτο οποίο αφορά ο Κανονιςμόσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από αυτόν. Με τον Κανονιςμό κακορίηονται οι 

ςυνζπειεσ που επζρχονται ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των κανόνων του. Θ ΑΕ εγκρίνει τον 

Κανονιςμό Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ κακϊσ και κάκε τροποποίθςθ του. Οι αποφάςεισ τθσ 

παραγράφου αυτισ δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Από τθν θμερομθνία 

ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ ΑΕ ο Κανονιςμόσ και οι τροποποιιςεισ του 

ιςχφουν ζναντι των προςϊπων ςτα οποία αφορά ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Ο Διαχειριςτισ 

του ΕΣΜΘΕ υποβάλλει ςτθν ΑΕ κάκε εκτελεςτικι απόφαςθ που εκδίδει ςε εφαρμογι του 

Κανονιςμοφ του."β) θ περίπτωςθ ιη) τθσ παρ. 2 αντικακίςταται ωσ εξισ: 



 

 

«ιη) Διαχειρίηεται τθ ςυμφόρθςθ ςτα ςφνορα των ηωνϊν προςφοράσ και προςδιορίηει, 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ του Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΜΘΕ και τα προβλεπόμενα 

ςτουσ Κανονιςμοφσ (ΕΚ) 714/2009 και (ΕΕ) 2015/1222, τα κριτιρια, τουσ κανόνεσ, τισ 

διαδικαςίεσ που εφαρμόηει και τισ ςυναλλαγζσ που διενεργεί για τον υπολογιςμό και τθν 

κατανομι τθσ μακροχρόνιασ και βραχυχρόνιασ μεταφορικισ ικανότθτασ ςτα ςφνορα των 

ηωνϊν προςφοράσ ςτουσ Συμμετζχοντεσ.» 

γ)  Θ περίπτωςθ ιθ) τθσ παρ. 2 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Είναι αρμόδιοσ για τον υπολογιςμό με διαφανι τρόπο των ποςοτιτων πϊλθςθσ και 

αγοράσ ενζργειασ και ιςχφοσ εξιςορρόπθςθσ, των ποςοτιτων αποκλίςεων, κακϊσ και των 

τιμϊν αγοραπωλθςίασ για τισ ςυναλλαγζσ τθσ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ.» 

δ) θ περίπτωςθ ικ) τθσ παρ. 2 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«ικ) Είναι αρμόδιοσ για τθν εκκακάριςθ και το διακανονιςμό των φυςικϊν παραδόςεων 

όπωσ ειδικότερα εξειδικεφεται ςτο άρκρο 12 και  ςτον Κανονιςμό Αγοράσ  Εξιςορρόπθςθσ 

ςφμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν ωσ άνω ενωςιακι νομοκεςία.» 

ε) το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Ο Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ δφναται να ςυςτινει ι να ςυμμετζχει ςε εταιρείεσ ι να 

ανακζτει ςε ζνα ι περιςςότερα τρίτα μζρθ το ςφνολο ι μζροσ οποιουδιποτε κακικοντοσ 

που του ανατίκεται, ςτθν περίπτωςθ που το τρίτο μζροσ μπορεί να εκτελζςει τθν 

αντίςτοιχθ λειτουργία τουλάχιςτον εξίςου αποδοτικά με τον Διαχειριςτι. Ο Διαχειριςτισ 

του ΕΣΜΘΕ παραμζνει αποκλειςτικά αρμόδιοσ για τθν άρτια και ορκι εκτζλεςθ των 

ςχετικϊν εργαςιϊν και λειτουργιϊν και για το ςκοπό αυτό διαςφαλίηει τθ ςυμμόρφωςθ 

κάκε τρίτου με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον παρόντα νόμο, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαςφάλιςθσ τθσ πρόςβαςθσ τθσ ΑΕ ςε πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ." 

ςτ)  θ παρ. 4 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

"4. Ο Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ επιτρζπεται να ςυνάπτει, κατόπιν διαγωνιςμοφ ι μζςω 

ςυμμετοχισ του ςτισ Αγορζσ Ενζργειασ, ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ των Αγορϊν 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ και των Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Αγορϊν , ςυμβάςεισ 

αγοραπωλθςίασ θλεκτρικισ ενζργειασ, περιλαμβανομζνων ςυμβάςεων διαχείριςθσ τθσ 

ηιτθςθσ, μόνον εφόςον αυτό απαιτείται για τθν παροχι των επικουρικϊν υπθρεςιϊν, τθν 

κάλυψθ απωλειϊν του Συςτιματοσ, κακϊσ και για τισ ανάγκεσ εξιςορρόπθςθσ των 



 

 

αποκλίςεων παραγωγισ - ηιτθςθσ κατά τθ λειτουργία του Συςτιματοσ ςε πραγματικό 

χρόνο, ςτο πλαίςιο των ρυκμίςεων  του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ κακϊσ 

και του Κανονιςμοφ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ." 

η) θ παρ. 5 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

"5. Ο Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ ςυνεργάηεται με το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ και το Φορζα 

Εκκακάριςθσ ι και κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν 

Κανονιςμϊν τουσ."  

θ)  Θ παρ. 9 καταργείται. 

 

Άρκρο 89 

Το άρκρο 13 του ν. 4425/2016 καταργείται.  

 

Άρκρο 90 

Το άρκρο 14 του ν. 4425/2016 αναρικμείται ςε άρκρο 18 και τροποποιείται ωσ εξισ: 

α) θ παρ. 1 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

 "1. Ο Κανονιςμόσ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, ο Κανονιςμόσ Εκκακάριςθσ και ο 

Κανονιςμόσ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ, όπωσ εκδίδονται με βάςθ τον παρόντα νόμο,  

ςυμμορφϊνονται με τισ προβλζψεισ του ενωςιακοφ δικαίου. Ωσ προσ τουσ Κανονιςμοφσ 

που εκδίδονται για τθ λειτουργία των Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Αγορϊν και τθν 

εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν που διενεργοφνται μζςω αυτϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ και ενωςιακισ νομοκεςίασ, τθρουμζνων των προβλζψεων ςτα άρκρα 15 και 

16 του παρόντοσ νόμου."  

β)   θ παρ. 2 καταργείται.  

γ)  Θ παρ. 3 αναρικμείται ςε παράγραφο 2 και αντικακίςταται  ωσ εξισ:  

"2. Στον Κανονιςμό του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ και ςτον Κανονιςμό  Αγοράσ 

Εξιςορρόπθςθσ κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ τθσ Αγοράσ 

Επόμενθσ Θμζρασ, Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ και Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ, αντίςτοιχα. Οι 

Κανονιςμοί περιλαμβάνουν διαφανείσ και χωρίσ διακρίςεισ κανόνεσ, οι οποίοι βαςίηονται 

ςε αντικειμενικά κριτιρια, όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ των Συμμετεχόντων ςτισ Αγορζσ 



 

 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ. Οι Συμμετζχοντεσ και κάκε άλλο πρόςωπο ςτο οποίο αφοροφν οι 

Κανονιςμοί οφείλουν να ςυμμορφϊνονται προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από 

αυτοφσ. Με τουσ Κανονιςμοφσ κακορίηονται οι ςυνζπειεσ που επζρχονται ςε περίπτωςθ 

παράβαςθσ των κανόνων τουσ.  Ιδίωσ  κακορίηονται τα ακόλουκα: 

α) Οι Συμμετζχοντεσ, οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία εγγραφισ και ςυμμετοχισ τουσ, 

κακϊσ και ο τφποσ και ο χρόνοσ υποβολισ των εντολϊν ςυναλλαγϊν. 

β) Οι υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των Συμμετεχόντων, κακϊσ και θ ςυνεργαςία τουσ με 

το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ και τον Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ και με ςκοπό τθν ομαλι 

λειτουργία τθσ. 

γ) Διατάξεισ που αφοροφν τισ υποχρεϊςεισ και τθ λειτουργία των Φορζων Σωρευτικισ 

Εκπροςϊπθςθσ, όπου ςυντρζχει περίπτωςθ. 

δ) Τυχόν εξειδίκευςθ και ςυμπλιρωςθ των αρμοδιοτιτων των Διαχειριςτϊν, όπωσ 

κακορίηονται ςτα άρκρα 9, 10, 11, 12 και 13 του παρόντοσ νόμου και ςτισ λοιπζσ διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ε) Το πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ και του Διαχειριςτι του 

ΕΣΜΘΕ με λοιποφσ φορείσ,  ιδίωσ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ανταλλαγισ δεδομζνων και 

τισ διεπαφζσ των ςχετικϊν αγορϊν. 

ςτ) Ο τρόποσ, θ διαδικαςία και οι όροι ςυνεργαςίασ μεταξφ του Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ και 

του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ για τθν ομαλι λειτουργία των Αγορϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ 

ςε ςυνάρτθςθ με τθν αδιάκοπθ, αξιόπιςτθ και οικονομικά αποδοτικι λειτουργία του 

ΕΣΜΘΕ. 

η) Οι κανόνεσ και οι διαδικαςίεσ διεξαγωγισ των ςυναλλαγϊν και οι όροι ςφνδεςθσ αυτϊν 

με τθν εκκακάριςθ όπωσ διενεργείται από το Χρθματιςτιριο ι τον Φορζα Εκκακάριςθσ ι 

τον κεντρικό αντιςυμβαλλόμενο ι τον Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ. 

θ) Θ τιρθςθ των αναγκαίων λογαριαςμϊν για τθ λειτουργία των κατά περίπτωςθ Αγορϊν 

και τθ διευκζτθςθ των ςυναλλαγϊν και ο φορζασ διαχείριςισ τουσ. 

κ) Ο τρόποσ, θ ζκταςθ, οι όροι και οι προχποκζςεισ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ, κατά τθν 

κατανομι του φορτίου ςτισ διακζςιμεσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ, ο Διαχειριςτισ του 

ΕΣΜΘΕ δίνει προτεραιότθτα: 



 

 

αα) Στισ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ που χρθςιμοποιοφν ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, 

κακϊσ και ςτισ εγκαταςτάςεισ Σ.Θ.Θ.Υ.Α., ςφμφωνα με το άρκρο 9 του ν. 3468/2006. 

ββ) Σε εγκαταςτάςεισ παραγωγισ που χρθςιμοποιοφν πρωτογενι ενζργεια από εγχϊρια 

ενεργειακά καφςιμα μζχρι ποςοςτοφ 15% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ πρωτογενοφσ 

ενζργειασ, θ οποία είναι αναγκαία για τθν παραγωγι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που 

καταναλϊνεται ςτθν ελλθνικι επικράτεια κατά τθ διάρκεια ενόσ (1) θμερολογιακοφ ζτουσ. 

ι) Οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ από τθ ΑΕ και ανάκτθςθσ από το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ και 

το Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ των τελϊν ι άλλων χρεϊςεων για το κόςτοσ λειτουργίασ των 

Αγορϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

 ια) Θ επιβολι μζτρων και οι ςυνζπειεσ που επιφζρει θ παραβίαςθ του Κανονιςμοφ του 

Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, ωσ και του Κανονιςμοφ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ. 

ιβ) Οι κανόνεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ, απρόςκοπτθσ και αςφαλοφσ λειτουργίασ 

των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που διακζτει το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ και ο 

Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ. 

ιγ) Ο τρόποσ και θ διαδικαςία δθμοςιοποίθςθσ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για τθ 

λειτουργία των κατά περίπτωςθ Αγορϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τθ ςυμμετοχι ςε αυτζσ. 

ιδ) Ο τρόποσ και θ διαδικαςία προςταςίασ των εμπορικά ευαίςκθτων δεδομζνων των 

Συμμετεχόντων. 

ιε) Θ διαδικαςία εξωδικαςτικισ επίλυςθσ των διαφορϊν μεταξφ των Συμμετεχόντων και του 

Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ ι του Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ κατά περίπτωςθ. 

ιςτ) Κάκε άλλθ ρφκμιςθ απαραίτθτθ για τθν εφρυκμθ, διαφανι και αποδοτικι λειτουργία 

κάκε Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

δ) ειςάγεται νζα παρ. 3 ωσ εξισ:  

"3. Με τον Κανονιςμό Εκκακάριςθσ που εκδίδεται ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο, 

ρυκμίηονται ιδίωσ κζματα ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ εκκακάριςθσ ι διακανονιςμοφ που 

εφαρμόηει ο Φορζασ Εκκακάριςθσ ι ο κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, τουσ κανόνεσ πρόςβαςθσ ςτθν εκκακάριςθ, τισ υποχρεϊςεισ των 

Εκκακαριςτικϊν μελϊν, τουσ κανόνεσ διαχείριςθσ κινδφνου για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομαλισ 

λειτουργίασ του ςυςτιματοσ κακϊσ και τθν φπαρξθ των εξαςφαλίςεων που λαμβάνει ο 

Φορζασ Εκκακάριςθσ ι ο Κεντρικόσ αντιςυμβαλλόμενοσ κατά περίπτωςθ για τισ ανάγκεσ 



 

 

τθσ εκκακάριςθσ, εφαρμοηόμενων όπου ςυντρζχει περίπτωςθ των προβλζψεων του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 648/2012."  

ε)  θ παρ. 5 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

"5. Ρζραν των ρυκμιςτικϊν μζτρων που λαμβάνονται από τθ ΑΕ βάςει του άρκρου 23 του 

ν. 4001/2011, ςτουσ Κανονιςμοφσ δφναται να προβλζπονται περαιτζρω μζτρα που 

αποβλζπουν ςτθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ και ςτθν 

προϊκθςθ του αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ ςε αυτι. Τα μζτρα αυτά είναι δυνατόν να 

αφοροφν ςε ειδικζσ ρυκμίςεισ αντιςτάκμιςθσ τυχόν δεςπόηουςασ επιρροισ ςτθν αγορά 

θλεκτρικισ ενζργειασ, ειδικοφσ ρυκμιςτικοφσ όρουσ και κανόνεσ με αντικείμενο τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ ςε αυτι, ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτθ βελτίωςθ τθσ 

ρευςτότθτασ των Αγορϊν, όπωσ περιοριςμοί και κανόνεσ ςτουσ οποίουσ πρζπει να 

ςυμμορφϊνονται οι εντολζσ ςυναλλαγϊν των Συμμετεχόντων, κακϊσ και τθ κζςπιςθ 

μθχανιςμϊν εικονικϊν εγκαταςτάςεων θλεκτροπαραγωγισ, δια των οποίων, είτε 

κακίςταται διακζςιμθ οριςμζνθ ποςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ, είτε παρζχεται πρόςβαςθ 

ςε τμιμα του παραγωγικοφ δυναμικοφ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα." 

ςτ) θ παρ. 8  αντικακίςταται ωσ εξισ:  

"8. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, ο Φορζασ Εκκακάριςθσ και ο Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ 

δθμοςιοποιοφν μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τουσ κάκε τεχνικι απόφαςθ που εκδίδουν ςε 

εφαρμογι του Κανονιςμοφ τουσ ωσ και κάκε διευκρινιςτικι οδθγία τθσ εφαρμογισ." 

η)   θ παρ. 9 καταργείται. 

θ) θ παρ. 10, θ οποία αναρικμείται ςε παρ. 9, αντικακίςταται ωσ εξισ. 

"9. Στον Κανονιςμό του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ κακορίηονται και εξειδικεφονται 

επιπλζον ωσ προσ τθν Αγορά Επόμενθσ Θμζρασ ιδίωσ τα ακόλουκα: 

α) Θ διαδικαςία για τθν καταχϊρθςθ των ποςοτιτων ενζργειασ που ζχουν αποτελζςει 

αντικείμενο ςυναλλαγισ ςε Ενεργειακά Χρθματοπιςτωτικά Μζςα  ςτθν Ενεργειακι 

Χρθματοπιςτωτικι Αγορά του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ ι και ςε άλλα ενεργειακά 

προϊόντα χονδρικισ που διενεργικθκαν εκτόσ τθσ ωσ άνω Αγοράσ.  

β) Οι διαδικαςίεσ που ακολουκοφνται από τον ΟΔΑΘΕ και τον Διαχειριςτι του ΕΣΜΘΕ για 

τθν επίτευξθ τθσ ςφηευξθσ τθσ ενιαίασ αγοράσ επόμενθσ θμζρασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1222. 



 

 

γ) Οι διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ τιρθςθσ του ανϊτατου ποςοςτοφ ςυμμετοχισ κάκε 

ςυμμετζχοντα ςε ςυναλλαγζσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6." 

κ)  το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 11, θ οποία αναρικμείται ςε παρ. 10 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

"Στον Κανονιςμό του Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ κακορίηονται και εξειδικεφονται επιπλζον 

ωσ προσ τθν Ενδοθμεριςια Αγορά ιδίωσ τα ακόλουκα:" 

ι) θ παρ. 12 αναρικμείται ςε παρ. 11. 

 

Άρκρο 91 

1. Ειςάγεται νζο  Υποκεφάλαιο Γ’ ςτο ν. 4425/2016 με τον τίτλο "Οργάνωςθ τθσ αγοράσ 

φυςικοφ αερίου και των Ρεριβαλλοντικϊν Αγορϊν". 

2. Ειςάγεται νζο άρκρο  19  υπό  τον τίτλο "Αγορζσ Φυςικοφ Αερίου και Ρεριβαλλοντικζσ 

Αγορζσ",  το οποίο ζχει ωσ εξισ: 

"1. Το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ που λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Υποκεφαλαίου Βϋ του παρόντοσ νόμου, δφναται να διαχειρίηεται Αγορζσ Φυςικοφ Αερίου 

κακϊσ και Ρεριβαλλοντικζσ Αγορζσ. Για τθ λειτουργία των Αγορϊν Φυςικοφ Αερίου κακϊσ 

και των Ρεριβαλλοντικϊν Αγορϊν απαιτείται ζγκριςθ από τθν ΑΕ εφαρμοηομζνων των 

διατάξεων των άρκρων 11, 12, 13 και 14 του παρόντοσ νόμου.  

2. Με απόφαςθ τθσ ΑΕ μπορεί να εξειδικεφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ 

των Αγορϊν Φυςικοφ Αερίου κακϊσ και των Ρεριβαλλοντικϊν Αγορϊν. Με τθν ίδια 

απόφαςθ δφναται να εξειδικεφονται και οι όροι λειτουργίασ Αγορϊν Εξιςορρόπθςθσ επί 

φυςικοφ αερίου και επί των προϊόντων που διαπραγματεφονται ςτισ Ρεριβαλλοντικζσ 

Αγορζσ, ςτο πλαίςιο των προβλζψεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και του ενωςιακοφ 

δικαίου."  

Άρκρο 92 

1. Το Υποκεφάλαιο Γ του ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο "Άλλεσ ρυκμίςεισ" αναρικμείται ςε 

Υποκεφάλαιο Δ. 

2. Το άρκρο 15 του ν. 4425/2016 αναρικμείται ςε άρκρο 20 και θ παρ. 9 αυτοφ 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 



 

 

"9. Θ ιςχφσ των ρυκμίςεων τθσ παρ. 8 του παρόντοσ άρκρου άρχεται με τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ τθσ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ και τθν ζκδοςθ του Κανονιςμοφ Αγοράσ 

Εξιςορρόπθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 18 του ν. 4425/2015 όπωσ ιςχφει.  

Άρκρο 93 

1. Το Υποκεφάλαιο Δ του ν. 4425/2016 υπό τον τίτλο "Τελικζσ, Μεταβατικζσ και 

Καταργοφμενεσ Διατάξεισ " αναρικμείται ςε Υποκεφάλαιο Εϋ. 

2. Το άρκρο 16 του ν. 4425/2016 αναρικμείται ςε άρκρο 2, θ παρ. 1 αυτοφ καταργείται και 

θ παρ. 2 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

"Ο Διαχειριςτισ του ΕΣΜΘΕ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του άρκρου 17 μετά τθν εκκίνθςθ τθσ 

Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ  παρ. 2  του άρκρου 12 δεν αφοροφν 

ελλείμματα που δθμιουργικθκαν από τθ λειτουργία τθσ αγοράσ που προβλζπεται ςτο ν. 

4001/2011." 

 

Άρκρο 94 

Το άρκρο 17 του ν. 4425/2016 καταργείται. 

 

Άρκρο 95 

Τα άρκρα 18, 19, 20 και 21  του ν. 4425/2016 αναρικμοφνται ςε άρκρα 22, 23, 24 και 25 

αντίςτοιχα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΕΙΣ Ν. 4001/2011 (Αϋ179) 

Άρκρο 96  

1. Ειςάγονται νζα άρκρα 117Α, 117Β, 117Γ, 117Δ και 117Ε ςτον ν. 4001/2011 (Αϋ179), τα 

οποία ζχουν ωσ εξισ: 

"Άρκρο 117Α  

Κδρυςθ τθσ "Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε. 



 

 

Ιδρφεται ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» και 

τον διακριτικό τίτλο ΕΧΕ Α.Ε..   

Άρκρο 117Β 

Προι ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε. 

"1. Θ εταιρεία με τθν επωνυμία «Λειτουργόσ τθσ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε.» και με 

το διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΘΕ Α.Ε.» ειςφζρει, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ κζςθ ςε ιςχφ του 

παρόντοσ άρκρου,  τθ λειτουργία και διαχείριςθ του κλάδου που περιλαμβάνει τισ 

δραςτθριότθτεσ που περιγράφονται κατωτζρω υπό ςτοιχεία (α) ζωσ και (ια) για τθ ςφςταςθ 

τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.», με τθ 

διαδικαςία τθσ απόςχιςθσ και ειςφοράσ κλάδου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» 

καλφπτεται από τθν ειςφορά του μεταβιβαηόμενου κλάδου από τθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε., κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο, κακϊσ και με τθν καταβολι μετρθτϊν ποςοφ κατ’ 

ελάχιςτο ενόσ εκατομμυρίου (1.000.000) ευρϊ από νομικά πρόςωπα. Κατά τθ ςφςταςθ τθσ 

«Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.», θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. δφναται να ςυμμετάςχει και με 

καταβολι μετρθτϊν. Τόςο κατά τθ ςφςταςθ όςο και κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ 

«Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.», θ ςυνολικι ςυμμετοχι ςε αυτιν εταιρειϊν, ςτισ 

οποίεσ το Δθμόςιο κατζχει το ςφνολο ι τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου, δεν 

επιτρζπεται να κατζλκει ςε ποςοςτό μικρότερο του 35% και να ανζλκει ςε ποςοςτό 

μεγαλφτερο του 49% του μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ. Ο 

ειςφερόμενοσ κλάδοσ περιλαμβάνει, ειδικότερα, τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

 (α) Τθ διενζργεια του Θμεριςιου Ενεργειακοφ Ρρογραμματιςμοφ και ειδικότερα: 

 (αα) Τον προγραμματιςμό των εγχφςεων θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο ΕΣΜΘΕ, κακϊσ και των 

απορροφιςεων θλεκτρικισ ενζργειασ από αυτό, κατά τα προβλεπόμενα ςτον Κϊδικα 

Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

 (ββ) Τον υπολογιςμό τθσ Οριακισ Τιμισ Συςτιματοσ. 

 (γγ) Τθ διαχείριςθ πιςτωτικοφ και ςυναλλακτικοφ κινδφνου και τθν εκκακάριςθ των 

ςυναλλαγϊν ςτο πλαίςιο του Θμεριςιου Ενεργειακοφ Ρρογραμματιςμοφ. 

 (β) Τθ ςυνεργαςία με τουσ Διαχειριςτζσ του ΕΣΜΘΕ, του ΕΔΔΘΕ και τον ΔΑΑ ςφμφωνα με τισ 

ειδικότερεσ προβλζψεισ του Κϊδικα Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ και των οικείων 

Κωδίκων Διαχείριςθσ.  



 

 

 (γ) Τθν τιρθςθ ειδικοφ Μθτρϊου Συμμετεχόντων ςτον Θμεριςιο Ενεργειακό 

Ρρογραμματιςμό και τθν εγγραφι των Συμμετεχόντων, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ 

διατάξεισ του Κϊδικα Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

(δ)  Τθν οργάνωςθ και διεξαγωγι δθμοπραςιϊν πϊλθςθσ προκεςμιακϊν προϊόντων 

θλεκτρικισ ενζργειασ με φυςικι παράδοςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν.4389/2016.  

(ε) Τθ ςυμμετοχι ςε κοινζσ επιχειριςεισ, ιδίωσ με διαχειριςτζσ ςυςτθμάτων μεταφοράσ, 

κακϊσ και χρθματιςτιρια θλεκτρικισ ενεργείασ και άλλουσ ανάλογουσ φορείσ, με ςτόχο τθ 

δθμιουργία περιφερειακϊν αγορϊν ςτο πλαίςιο τθσ εςωτερικισ αγοράσ ενζργειασ. 

(ςτ) Τθν είςπραξθ από τουσ Συμμετζχοντεσ τελϊν ι άλλων χρεϊςεων για τθ διαχείριςθ και 

λειτουργία τθσ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τθν τιρθςθ των αναγκαίων λογαριαςμϊν, 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του Κϊδικα Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

(η) Τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 23 παρ.2 εδ. ββ’ ν. 

4414/2016 αναφορικά με τθ χρζωςθ εκπροςϊπων φορτίου. 

 (θ) Τθ ςυμμετοχι ςε ενϊςεισ, οργανϊςεισ ι εταιρείεσ, μζλθ των οποίων είναι λειτουργοί 

αγορϊν θλεκτρικισ ενζργειασ και χρθματιςτιρια θλεκτρικισ ενζργειασ, οι οποίεσ ζχουν 

ςκοπό τθν επεξεργαςία και διαμόρφωςθ κανόνων κοινισ δράςθσ που ςυντείνουν, ςτο 

πλαίςιο τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ, ςτθ δθμιουργία ενιαίασ εςωτερικισ αγοράσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ. 

(κ) Τθν ανάκεςθ ςε τρίτουσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΑΕ, διαφόρων υπθρεςιϊν ιδίωσ 

αναφορικά με τθ διαχείριςθ του διακανονιςμοφ χρθματικϊν ςυναλλαγϊν ςτο πλαίςιο του 

Θμεριςιου Ενεργειακοφ Ρρογραμματιςμοφ. 

 (ι) Τθ διενζργεια διευκζτθςθσ των χρθματικϊν ςυναλλαγϊν ςτο πλαίςιο του Θμεριςιου 

Ενεργειακοφ Ρρογραμματιςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Διαχειριςτζσ του ΕΣΜΘΕ, του ΕΔΔΘΕ 

και τον ΔΑΑ. 

ια) Τθν παροχι ςτουσ Συμμετζχοντεσ ςτθν Αγορά Θλεκτρικισ Ενζργειασ των απαραίτθτων 

πλθροφοριϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτι. 

2. Θ απόςχιςθ και ειςφορά του ωσ άνω κλάδου πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, των άρκρων 68 ζωσ 79 του κ.ν. 2190/1920, κακϊσ και των 

άρκρων 1 ζωσ 5 του ν. 2166/1993 (Αϋ 137), κατά παρζκκλιςθ τθσ περίπτωςθσ εϋ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 1 του νόμου αυτοφ,  και με βάςθ το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ 

ΛΑΓΘΕ Α.Ε., τα οποία υπάγονται λειτουργικά ςτισ δραςτθριότθτεσ του κλάδου και 



 

 

αποτελοφν τον ειςφερόμενο κλάδο μετά των παγίων που καταλογίηονται ςε αυτόν, όπωσ 

καταγράφονται ςτον ιςολογιςμό μεταςχθματιςμοφ με θμερομθνία τθν 30.09.2017.  

3. Ειδικότερα, κατά τθν ειςφορά του κλάδου μεταφζρονται ςτθν Ελλθνικό Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ Α.Ε.: 

(α) Τα πάγια τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. που αφοροφν τον ειςφερόμενο κλάδο ςυμπεριλαμβανομζνων 

των ιςτορικϊν δεδομζνων και ςτοιχείων (προςφορϊν ζγχυςθσ, δθλϊςεων φορτίου και 

αποτελεςμάτων) επίλυςθσ του Θμεριςιου Ενεργειακοφ Ρρογραμματιςμοφ και 

(β) Τα ειδικά αποκεματικά ι μζροσ αυτϊν του ειςφερόμενου Κλάδου που απεικονίηονται 

ςτον τελευταίο ιςολογιςμό τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., τα οποία δεν φορολογοφνται κατά τον χρόνο τθσ 

ειςφοράσ.  

4. Με τθ μεταβίβαςθ του κλάδου θ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε» αποκτά 

πλιρεσ και αποκλειςτικό δικαίωμα ςτθ λειτουργία, διαχείριςθ, εκμετάλλευςθ και ανάπτυξθ 

του κλάδου. Θ απόςχιςθ του ωσ άνω κλάδου και θ μεταφορά των δραςτθριοτιτων ςτθ νζα 

ανϊνυμθ εταιρεία, ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. τθσ ςχετικισ εγκριτικισ 

απόφαςθσ.  

5. Θ ειςφορά του κλάδου πραγματοποιείται με τθ διαδικαςία και τουσ όρουσ των άρκρων 1 

ζωσ 5 του νόμου 2166/1993, με τισ ακόλουκεσ παρεκκλίςεισ: 

(α) Θ μεταφορά των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ ςυντελείται αυτοδικαίωσ, 

περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταβίβαςθσ εμπραγμάτων δικαιωμάτων ςε κινθτά, με μόνθ τθν 

καταχϊριςθ ςτο Γ.Ε.ΜΘ. τθσ ςφμβαςθσ απόςχιςθσ και του καταςτατικοφ τθσ «Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο Α.Ε.».  

(β) Θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. και θ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε». απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ καταβολισ αναλογικϊν και παγίων ςυμβολαιογραφικϊν δικαιωμάτων για κάκε 

πράξθ που απαιτείται ςυμβολαιογραφικόσ τφποσ, όπωσ θ ςφνταξθ και θ τροποποίθςθ 

καταςτατικϊν και θ κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ απόςχιςθσ και ειςφοράσ του κλάδου.  

(γ) Κάκε μορφισ διοικθτικζσ άδειεσ, εγκρίςεισ, παραχωριςεισ και επιχορθγιςεισ που ζχουν 

δοκεί ςτθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., ςχετικά με τον ειςφερόμενο κλάδο μεταβιβάηονται αυτοδικαίωσ ςτθν 

«Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» κατά παρζκκλιςθ οποιαςδιποτε άλλθσ διάταξθσ 

ειδικισ ι γενικισ. 

(δ) Θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. δεν απαλλάςςεται από οποιαδιποτε υποχρζωςθ ζναντι οποιουδιποτε 

τρίτου, θ οποία αφορά ςτισ δραςτθριότθτεσ του ειςφερόμενου κλάδου και δθμιουργικθκε 



 

 

μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόςχιςθσ. Οποιοςδιποτε λογιςτικόσ ι φορολογικόσ χειριςμόσ 

διενεργικθκε από τθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε. που αφορά τον κλάδο και ενζχει μελλοντικά οφζλθ ι 

βάρθ, δεν μεταφζρεται ςυνεπεία τθσ απόςχιςθσ ςτθν "Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ 

Α.Ε."  προσ όφελοσ ι βάροσ αυτισ. 

(ε) Οι εκκρεμείσ δίκεσ και όςεσ ανακφψουν που αφοροφν ςτισ δραςτθριότθτεσ του 

ειςφερόμενου κλάδου, κακϊσ και ςυνεπεία του Ελλείμματοσ Συναλλαγϊν που κα ζχει 

δθμιουργθκεί μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόςχιςθσ, διεξάγονται ι ςυνεχίηονται από τθ 

ΛΑΓΘΕ Α.Ε., χωρίσ να διακόπτονται βιαίωσ και να απαιτείται, για τθν ζναρξθ, τθ ςυνζχιςθ ι 

τθν επανάλθψι τουσ, οποιαδιποτε διατφπωςθ ι διλωςθ εκ μζρουσ τθσ τελευταίασ. Σε 

ςχζςθ με τισ δίκεσ αυτζσ, θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ 

δικαςτικοφ ενςιμου, από κρατιςεισ και από κάκε άλλο δικαςτικό τζλοσ. 

(ςτ) Οι πράξεισ που διενεργοφνται μετά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του ιςολογιςμοφ 

μεταςχθματιςμοφ και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόςχιςθσ και αφοροφν τον ειςφερόμενο 

κλάδο δεν κεωροφνται ωσ διενεργθκείςεσ για λογαριαςμό τθσ νζασ εταιρείασ, με 

αποτζλεςμα να μθν προκφπτει υποχρζωςθ μεταφοράσ των ποςϊν αυτϊν με ςυγκεντρωτικι 

εγγραφι ςτα βιβλία τθσ νζασ εταιρείασ. Αντίκετα, οι πράξεισ αυτζσ κεωροφνται πράξεισ τθσ 

ειςφζρουςασ εταιρείασ.  

6. Θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςυνεχίηει και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ απόςχιςθσ να 

διαχειρίηεται τα Ελλείμματα του ΘΕΡ που δθμιουργικθκαν μζχρι τθν θμερομθνία τθσ παρ. 4 

και να διεκπεραιϊνει τθν αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ και τουσ αντίςτοιχουσ διακανονιςμοφσ με 

τουσ Εκπροςϊπουσ Φορτίου. Θ ωσ άνω διαχείριςθ των Ελλειμμάτων του ΘΕΡ κα 

διενεργείται από τθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του κανονιςτικοφ 

πλαιςίου κατά τθν περίοδο δθμιουργίασ των Ελλειμμάτων αυτϊν. Θ «Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ ΑΕ» παρζχει κάκε απαραίτθτθ υπθρεςία για τθ διεκπεραίωςθ των 

ανωτζρω από τθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 11 του παρόντοσ και τον 

Κϊδικα Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ. 

7. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόςχιςθσ παραδίδονται ςτθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. οι μετοχικοί τίτλοι τθσ 

εταιρείασ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε». που αντιςτοιχοφν ςτο ποςό 

ςυμμετοχισ τθσ ςτθν «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.».  

8. Αποφάςεισ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων και των Γενικϊν Συνελεφςεων τθσ ειςφζρουςασ  

που λαμβάνονται προσ τον ςκοπό τθσ ςυμμόρφωςθσ τουσ με τισ υποχρεϊςεισ διαχωριςμοφ 

και εν ςυνεχεία ειςφοράσ του κλάδου καταλαμβάνονται από τισ ρυκμίςεισ τθσ παροφςασ. 



 

 

9. Οι υποχρεϊςεισ πλθροφόρθςθσ των μετόχων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κ.ν. 

2190/1920 ςε καμία περίπτωςθ δε δφνανται να ςυνεπάγονται τθν κοινοποίθςθ εκ μζρουσ 

τθσ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» ευαίςκθτων πλθροφοριϊν τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. και 

το αντίςτροφο. 

10. Οι δαπάνεσ και τα πάςθσ φφςθσ ζξοδα που απαιτοφνται για τθν  ίδρυςθ και λειτουργία 

τθσ "Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε." ωσ φορζα διαχείριςθσ αγορϊν ενζργειασ και 

ενεργειακϊν χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν, κακϊσ και για κάκε αναγκαία 

προπαραςκευαςτικι ενζργεια,   οι οποίεσ πραγματοποιοφνται ζωσ τθν καταχϊρθςθ τθσ 

ςφςταςισ τθσ ςτο Γ.Ε.ΜΘ., αναλαμβάνονται από τθν ίδια εντόσ τριμινου από τθν ςφςταςι 

τθσ. Θ καταβολι οιωνδιποτε εκ των ανωτζρω δαπανϊν και εξόδων κατά το ανωτζρω 

χρονικό διάςτθμα από τουσ ιδρυτζσ μετόχουσ τθσ, αποτελεί νόμιμθ υποχρζωςθ τθσ  

«Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» απζναντί τουσ θ οποία κα πρζπει να εξοφλθκεί 

εντόσ του ωσ άνω τριμινου.  

11. Θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. και θ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» δεςμεφονται ςτα πλαίςια 

και ειδικότερων ςυμφωνιϊν που κα καταρτιςτοφν μεταξφ τουσ και ζναντι τυχόν 

ςυμφωνθκζντοσ ανταλλάγματοσ να παρζχουν εκατζρωκεν  όλεσ τισ απαιτοφμενεσ 

υπθρεςίεσ και τα απαραίτθτα ςτοιχεία και δεδομζνα  για τθ διεκπεραίωςθ των εκ του νόμου 

αρμοδιοτιτων τουσ.  

12. Αποφάςεισ των εταιρικϊν οργάνων τθσ ΛΑΓΘΕ ΑΕ και τθσ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ Α.Ε», οι οποίεσ ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ ρυκμίςεισ τθσ παροφςασ είναι εκ του 

νόμου άκυρεσ. Θ προβολι τθσ ακυρότθτασ δεν υπόκειται ςε προκεςμία, κατά παρζκκλιςθ 

των ρυκμίςεων του άρκρου 35β του κ.ν. 2190/1920. Θ ακυρότθτα μπορεί να προβλθκεί 

από τθ ΑΕ, από κάκε μζτοχο ι τρίτο που ζχει ζννομο ςυμφζρον. 

Άρκρο 117Γ 

Εγκρίςεισ λειτουργίασ Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ ςφμφωνα με το ν. 4425/2016  

1. Από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 117Β και, το 

αργότερο, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία αυτι, θ εταιρεία «Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε». λαμβάνει ζγκριςθ από τθ  ΑΕ για τθ λειτουργία τθσ ωσ 

Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ για τθ διαχείριςθ και λειτουργία τθσ Αγοράσ Επόμενθσ Θμζρασ 

και τθσ Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 9, 10 και 11 του ν. 

4425/2016.  



 

 

2. Ταυτόχρονα με τθ διαδικαςία τθσ παρ. 1 και προκειμζνου για τθ λιψθ τθσ εγκρίςεωσ που 

προβλζπεται ςε αυτι, θ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» ςυςτινει νζα εταιρεία 

και κατακζτει ςτθν ΑΕ Επιχειρθςιακό Σχζδιο τθσ νζασ εταιρείασ με το οποίο κα υλοποιείται 

θ ανάλθψθ τθσ εκκακάριςθσ τθσ Αγοράσ Επόμενθσ Θμζρασ και τθσ Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ 

από αυτι ωσ Φορζα Εκκακάριςθσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 12 και 13 του 

ν. 4425/2016. Ειδικότερα, και προσ υλοποίθςθ αυτοφ του Σχεδίου, κατατίκεται από τθν 

«Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» ςτθ ΑΕ αίτθςθ για τθ χοριγθςθ ςτθ νζα εταιρεία 

ζγκριςθσ λειτουργίασ τθσ ωσ Φορζασ Εκκακάριςθσ, ςφμφωνα με τισ παρ. 1 ζωσ 7 και 9 ζωσ 

12 του άρκρου 12 και του άρκρου 13 του ν. 4425/2016. Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ 

ωσ άνω εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ ΑΕ ορίηεται θ θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ 

αντίςτοιχθσ εγκριτικισ απόφαςισ τθσ για τθ λειτουργία τθσ Ελλθνικό Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ Α.Ε. ωσ  Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.1.  

3. Ταυτόχρονα με τθ διαδικαςία τθσ παρ. 1 και το αργότερο εντόσ τριμινου από τθν ζναρξθ 

λειτουργίασ τθσ Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε. ωσ Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 1, θ Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε. υποβάλλει αίτθςθ ςτθν 

Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ωσ διαχειριςτι αγοράσ για 

τθ διαχείριςθ Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Αγορϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 15 του ν. 

4425/2016. Οι ωσ άνω Ενεργειακζσ Χρθματοπιςτωτικζσ Αγορζσ αφοροφν, κατ’ ελάχιςτον, 

Ενεργειακά Χρθματοπιςτωτικά Μζςα με φυςικι παράδοςθ, όπωσ ορίηονται με το ν. 

4425/2016. Για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ των ωσ άνω Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν 

Αγορϊν το Χρθματιςτιριο Ενζργειασ προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ πράξεισ και ςυνάπτει τισ 

αναγκαίεσ ςυμφωνίεσ με το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν Α.Ε. και τθ κυγατρικι αυτοφ εταιρεία 

με τθν επωνυμία Εταιρεία Εκκακάριςθσ Συναλλαγϊν Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ.) 

για τθν ανάλθψθ τθσ εκκακάριςθσ των ςυναλλαγϊν των Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν 

Αγορϊν από τθν ΕΤ.ΕΚ. ι άλλο ςυνδεόμενο με το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν Α.Ε. διαχειριςτι 

Συςτιματοσ ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 

16 του ν. 4425/2016.  

4. Θ λειτουργία των Ενεργειακϊν Χρθματοπιςτωτικϊν Αγορϊν τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ τθσ Ελλθνικό Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ Α.Ε. με άλλουσ διαχειριςτζσ αγοράσ του νόμου για τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

MiFID II και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 600/2014, που δραςτθριοποιοφνται ςε παρόμοιεσ 

αγορζσ, ςτο πλαίςιο ενίςχυςθσ των Αγορϊν Ενζργειασ και του τρόπου εκπλιρωςθσ των 



 

 

υποχρεϊςεων των Συμμετεχόντων τουσ ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτισ περιπτϊςεισ Α) 

και Β) τθσ παρ. 2 του άρκρου 7 του ν. 4425/2016. 

Άρκρο 117Δ  

Εργαςιακζσ ςχζςεισ  

1. Πλα τα υφιςτάμενα εργαςιακά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του προςωπικοφ που 

απαςχολείται κατά τθν θμερομθνία απόςχιςθσ, με ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι 

ζμμιςκθσ εντολισ ςτον κλάδο τθσ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., όπωσ αυτά 

απορρζουν από τισ ατομικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ τουσ ι ζμμιςκθσ εντολισ, 

μεταβιβάηονται, κατά τθν θμερομθνία απόςχιςθσ, ςτθν ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία 

«Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» ςφμφωνα 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». Το προςωπικό αυτό και μετά 

τθν θμερομθνία μεταβίβαςθσ τθσ εργαςιακισ του ςχζςθσ εξακολουκεί να αςφαλίηεται 

ςτουσ ίδιουσ κλάδουσ του ΕΦΚΑ ςτουσ οποίουσ ιταν αςφαλιςμζνο κατά τθν θμερομθνία 

μεταβίβαςθσ.  

2. Το εργαςιακό κακεςτϊσ του προςωπικοφ τθσ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.», 

ςυμπεριλαμβανομζνου του προςωπικοφ τθσ παρ. 1, κακορίηεται από τθν εργατικι 

νομοκεςία και τον κανονιςμό εργαςίασ που κα καταρτιςτεί ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ.  

3. Το προςωπικό τθσ παρ. 1  μπορεί, εντόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία πλθροφόρθςισ του, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Ρ.Δ. 178/2002, να εναντιωκεί ςτθν μεταβίβαςθ 

τθσ εργαςιακισ του ςχζςθσ από τθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςτθν «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ 

Α.Ε.». Θ εναντίωςθ αυτι γίνεται εγγράφωσ και μπορεί να απευκφνεται είτε ςτθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. 

είτε ςτθν «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.». Θ άςκθςθ του δικαιϊματοσ εναντίωςθσ 

δεν αποτελεί λόγο καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ του προςωπικοφ, του οποίου θ 

απαςχόλθςθ ςυνεχίηεται με τθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςε κατάλλθλθ κζςθ εργαςίασ, αναλόγωσ των 

προςόντων και τθσ εμπειρίασ του, ίδιασ ιεραρχικισ ςτάκμθσ. 

4. Για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ «Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» και για τθ διευκόλυνςθ τθσ πλιρουσ ανάπτυξθσ των δικϊν 

τθσ Υπθρεςιϊν, με ςφμβαςθ που ςυνάπτεται μεταξφ τθσ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο 



 

 

Ενζργειασ Α.Ε.» και τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., μπορεί να ρυκμίηονται τα ςχετικά με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ για τθν απαςχόλθςθ από τθν «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» 

προςωπικοφ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε.. Για τθ διάκεςθ του προςωπικοφ αυτοφ λαμβάνεται υπόψθ θ 

βοφλθςι του και θ προθγοφμενθ απαςχόλθςι του ςε εργαςίεσ αντίςτοιχεσ με αυτζσ που 

πρόκειται να απαςχολθκεί ςτθν «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.». Θ μιςκοδοςία 

και οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του διατικζμενου προςωπικοφ εξακολουκοφν να 

καταβάλλονται από τθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., θ δε «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» 

υποχρεοφται να αποηθμιϊνει τθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε. για το κόςτοσ αυτό, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτθ μεταξφ τουσ ςφμβαςθ. Θ απαςχόλθςθ του προςωπικοφ αυτοφ 

ςτθν «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» λογίηεται ωσ πραγματικι υπθρεςία για όλεσ 

τισ ςυνζπειεσ ςτθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. Με τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ διάκεςθσ, για οποιονδιποτε λόγο, 

το διατικζμενο προςωπικό επανζρχεται ςτθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. και εντάςςεται ςε κατάλλθλθ κζςθ 

εργαςίασ αναλόγωσ των προςόντων και τθσ εμπειρίασ του, ίδιασ ιεραρχικισ ςτάκμθσ 

τουλάχιςτον με αυτι που κατείχε προ τθσ διάκεςισ του. 

5. Εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ μθνόσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

άρκρου, το προςωπικό τθσ ΑΔΜΘΕ Α.Ε., που ζχει διατεκεί ςτθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., ςφμφωνα με το 

άρκρο 119 παρ. 3 ν. 4001/2011, μπορεί να δθλϊςει εγγράφωσ ότι επικυμεί να ενταχκεί ςτο 

προςωπικό τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., είτε άμεςα είτε κατά τθν θμερομθνία λιξεωσ ιςχφοσ τθσ 

ςφμβαςθσ διάκεςθσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 119 παρ. 3 του ν. 4001/2011. Θ 

ζνταξθ του προαναφερόμενου προςωπικοφ ςτθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., ςτθ κζςθ και με τισ 

αρμοδιότθτεσ που κατείχε, γίνεται κατά παρζκκλιςθ κάκε αντίκετθσ γενικισ ι ειδικισ 

ρφκμιςθσ νόμου, κανονιςμοφ, διαιτθτικισ απόφαςθσ, ςυλλογικισ ι ατομικισ ςφμβαςθσ. 

Κατά τθν ζνταξθ του ωσ άνω προςωπικοφ διατθροφνται ςε ιςχφ και εφαρμόηονται όπωσ και 

ςτο λοιπό υφιςτάμενο προςωπικό τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. βάςει των διατάξεων των άρκρων 103 και 

119 του παρόντοσ νόμου, τα προβλεπόμενα ςχετικά με τα εργαςιακά και αςφαλιςτικά 

δικαιϊματα ςε νόμο, ςε ατομικι ςφμβαςθ εργαςίασ και κατ’αναλογία ςε εφαρμοςτζεσ 

Επιχειρθςιακζσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ, ςτον Κανονιςμό Κατάςταςθσ Ρροςωπικοφ 

ΔΕΘ (ΚΚΡ/ΔΕΘ), ςτισ εν γζνει υφιςτάμενεσ υπθρεςιακζσ ρυκμίςεισ τθσ ΑΔΜΘΕ  Α.Ε. Θ 

προχπθρεςία που ζχει αναγνωριςτεί από τθν ΑΔΜΘΕ Α.Ε. αναγνωρίηεται πλιρωσ για όλα 

τα δικαιϊματα που απορρζουν από αυτι και δεν επιτρζπεται ςυνεπεία τθσ παραπάνω 

μεταφοράσ βλαπτικι μεταβολι των όρων εργαςίασ. Το προςωπικό αυτό και μετά τθν 

θμερομθνία ζνταξθσ εξακολουκεί να αςφαλίηεται ςτουσ ίδιουσ κλάδουσ του ΕΦΚΑ ςτουσ 

οποίουσ ιταν αςφαλιςμζνο κατά τθν θμερομθνία ζνταξθσ. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ τθσ 

ανωτζρω διλωςθσ, εφαρμόηεται θ διάταξθ του άρκρου 119 παρ. 3 ν. 4001/2011. 



 

 

6. Στθν περίπτωςθ των εργαηομζνων τθσ ΑΔΜΘΕ Α.Ε. που παρζχουν τθν εργαςία τουσ ςτον 

αποςχιηόμενο κλάδο και αςκοφν το δικαίωμα του εδαφίου α τθσ παρ. 5 εφαρμόηονται τα 

δικαιϊματα των παρ. 1 ζωσ 4 του παρόντοσ.  

7. Θ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.»  υποκακίςταται αυτοδικαίωσ και για όςο 

χρονικό διάςτθμα απομζνει μζχρι τθ λιξθ τουσ, ςτισ ςυμβάςεισ ζργου που ζχουν ςυναφκεί 

από τθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςφμφωνα με το άρκρο 37 του ν. 4414/2016, και αφοροφν ςε ζργα που 

ςχετίηονται με τον αποςχιηόμενο κλάδο. 

8. Σε περίπτωςθ που μιςκωτόσ υπάλλθλοσ που απαςχολείται ςε νομικό πρόςωπο, μζτοχο 

τθσ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» , εκλζγεται μζλοσ του Διοικθτικοφ τθσ 

Συμβουλίου, ςυνεχίηει να αςφαλίηεται από τθν «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» 

ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοσ ωσ μιςκωτόσ του νομικοφ 

προςϊπου-μετόχου.  

 

Άρκρο 117E 

Συνζπειεσ ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ   

1. Υφιςτάμενεσ, κατά τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 

117Α και 117Β, ζννομεσ ςχζςεισ τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. με τρίτουσ που ςχετίηονται με τον 

μεταβιβαηόμενο κλάδο, μεταβιβάηονται από και δια τθσ αποςχίςεωσ ςτθν εταιρεία 

«Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» και διζπονται από τισ διατάξεισ ςτισ οποίεσ 

υπαγόταν κατά το χρόνο τθσ απόςχιςθσ θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε., ιδίωσ του παρόντοσ νόμου και του ν. 

4425/2016, με τθν επιφφλαξθ των περιπτϊςεων εϋ και ςτϋ τθσ παρ. 5 και τθσ παρ.  6 του 

άρκρου 117Β τουπαρόντοσ.  

2. Από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 117Α και 117Β, 

όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία αναφζρεται ο όροσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ι Λειτουργόσ τθσ Αγοράσ 

νοείται, ωσ προσ το ςφνολο των μεταβιβαηόμενων ωσ άνω εννόμων ςχζςεων, καταςτάςεων, 

περιουςιακϊν ςτοιχείων και ςχετικϊν αρμοδιοτιτων και εξουςιϊν, θ εταιρεία «Ελλθνικό 

Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.», με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτωςθσ εϋ τθσ παρ. 5 και τθσ παρ. 

6 του άρκρου 117Β του παρόντοσ.  

3. Θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. οφείλει εντόσ ενόσ μθνόσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ  του παρόντοσ άρκρου: α) 

να καταρτίςει και υποβάλει ςτθ ΑΕ τον Κϊδικα Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ με τισ 

τροποποιιςεισ που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι του από τθν Ελλθνικό Χρθματιςτιριο 



 

 

Ενζργειασ Α.Ε. από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ, β) να καταρτίςει και 

υποβάλει ςτθ ΑΕ τον Κϊδικα του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ και γ) να 

καταρτίςει και υποβάλλει ςτθ ΑΕ τον Κϊδικα Συναλλαγϊν Δθμοπραςιϊν Ρροκεςμιακϊν 

Ρροϊόντων Θλεκτρικισ Ενζργειασ. Θ ΑΕ με απόφαςι τθσ εγκρίνει τουσ ανωτζρω Κϊδικεσ 

πριν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ. 

4. Από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ ο Κϊδικασ Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ,  θ υπ’αρικμ. ΑΡΕΘΛ/Γ/Φ1/οικ.184866/2015 (Βϋ 2678) υπουργικι απόφαςθ με 

τθν οποία ορίςτθκε θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ωσ ΟΔΑΘΕ, ωσ και κάκε άλλθ κανονιςτικι απόφαςθ με τθν 

οποία ρυκμιηόταν θ λειτουργία τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ωσ Λειτουργοφ Αγοράσ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ, ιςχφουν για τθν εταιρεία Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε., όπωσ αυτι 

υποκακιςτά με τθν απόςχιςθ τθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε.   

3.  Από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ θ Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ 

Α.Ε. είναι θ μόνθ αρμόδια για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του ειςφερόμενου κλάδου, 

όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 117Β του παρόντοσ.  

 

Άρκρο 97 

Μετά το άρκρο 118 ειςάγεται νζο άρκρο 118Α ςτο ν. 4001/2011 με τίτλο «Κϊδικασ του 

Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ» ωσ εξισ : 

«Άρκρο 118Α   

Κϊδικασ του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ 

1. Με τον Κϊδικα του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ κακορίηονται ιδίωσ οι 

οικονομικοί και τεχνικοί κανόνεσ κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια που αφοροφν τθν 

εκτζλεςθ των αρμοδιοτιτων του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ. 

2. Ο Κϊδικασ του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ εκδίδεται ςφμφωνα με τθν 

παρ. 3 του άρκρου 117 Ε. Ο Κϊδικασ τροποποιείται κατόπιν διενζργειασ Δθμόςιασ 

Διαβοφλευςθσ και ζγκριςθσ τθσ ΑΕ, είτε με πρωτοβουλία τθσ ΑΕ είτε κατόπιν αιτιματοσ 

του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ ι τρίτων προςϊπων που ζχουν ζννομο 

ςυμφζρον. 

3. Με τον Κϊδικα του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ ρυκμίηονται ιδίωσ:  



 

 

α) ο τρόποσ, θ διαδικαςία και οι όροι ςυνεργαςίασ με τουσ Διαχειριςτζσ του ΕΣΜΘΕ, του 

ΕΔΔΘΕ και το ΔΑΑ, β)  κζματα που αφοροφν τθ διαχείριςθ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ ΑΡΕ 

και ΣΘΘΥΑ και ειδικότερα κάκε ειςροισ και εκροισ αυτοφ, 

γ) τα ζςοδα από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ παραγωγοφσ ΑΡΕ και ΣΘΘΥΑ για τθν κάλυψθ 

των λειτουργικϊν και επενδυτικϊν δαπανϊν του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων 

Ρροζλευςθσ,  

δ) ο τρόποσ, θ διαδικαςία και οι όροι υποβολισ Ρροςφορϊν Ζγχυςθσ για τθν ποςότθτα 

ενζργειασ θ οποία προβλζπεται ότι κα εγχυκεί ςτο Σφςτθμα και ςτο ∆ίκτυο από 

Φωτοβολταϊκά Στεγϊν, από μονάδεσ ΑΡΕ και ΣΘΘΥΑ βάςει Συμβάςεων πϊλθςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 12 του ν. 3468/2006 (Α` 129) και 

ςτο άρκρο 10 του ν. 4414/2016 (Αϋ 149),  

ε) ο τρόποσ, θ διαδικαςία και οι όροι εκπροςϊπθςθσ ςτισ Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ωσ 

Φορζασ Συλλογικισ Εκπροςϊπθςθσ (Φο.Σ.Ε.) των παραγωγϊν που ςυνάπτουν ςυμβάςεισ 

λειτουργικισ Ενίςχυςθσ Διαφορικισ Ρροςαφξθςθσ του άρκρου 9 του ν. 4414/2016 , 

ςτ) ο τρόποσ και θ διαδικαςία υπολογιςμοφ του ςυνολικοφ μείγματοσ καυςίμων κάκε 

Ρρομθκευτι θλεκτρικισ ενζργειασ και του υπολειπόμενου μείγματοσ καυςίμων τθσ χϊρασ 

κακϊσ και θ διαδικαςία του ελζγχου τθσ χριςθσ των Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ για τον 

προςδιοριςμό από τουσ Ρρομθκευτζσ ςτουσ καταναλωτζσ τθσ προζλευςθσ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ,  

(η) ο τρόποσ και θ διαδικαςία δθμοςίευςθσ των απαραίτθτων πλθροφοριϊν για τθ 

διαχείριςθ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ ΑΡΕ και ΣΘΘΥΑ και ειδικότερα κάκε ειςροισ και 

εκροισ αυτοφ, 

 (θ) ο τρόποσ και θ διαδικαςία προςταςίασ των εμπορικά ευαίςκθτων πλθροφοριϊν ςχετικά 

με τθ διαχείριςθ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ ΑΡΕ και ΣΘΘΥΑ και ειδικότερα κάκε ειςροισ και 

εκροισ αυτοφ,  

(κ) κάκε άλλθ ρφκμιςθ απαραίτθτθ για τθν εφρυκμθ, διαφανι και αποδοτικι εκτζλεςθ των 

αρμοδιοτιτων του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ.» 

 

Άρκρο 98 

1. Θ περίπτωςθ θϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4001/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: 



 

 

«(θ) Ενεργειακι Δραςτθριότθτα: Θ Ραραγωγι, Μεταφορά, Διανομι και Ρρομικεια 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ ι Φυςικοφ Αερίου, θ Εμπορία Θλεκτρικισ Ενζργειασ, θ Εκπροςϊπθςθ 

δυνθτικά Συμμετεχόντων παραγωγϊν ι καταναλωτϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ για ζνα ι 

περιςςότερα ςθμεία ςφνδεςθσ ςτθν αγορά Θλεκτρικισ Ενζργειασ κακϊσ και θ Χριςθ 

Εγκατάςταςθσ Υγροποιθμζνου Φυςικοφ Αερίου και θ Χριςθ Εγκατάςταςθσ Αποκικευςθσ 

Φυςικοφ Αερίου.» 

2. Στο τζλοσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 4001/2011 προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ: 

«Ειδικά για τθν Ενεργειακι Δραςτθριότθτα τθσ Εκπροςϊπθςθσ ςτθν αγορά θλεκτρικισ 

ενζργειασ δυνθτικά Συμμετεχόντων παραγωγϊν ι καταναλωτϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ, θ 

διαδικαςία χοριγθςθσ, τροποποίθςθσ και ανάκλθςθσ των αδειϊν για τθν άςκθςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ τουσ κακϊσ και οι όροι και προχποκζςεισ τθσ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ 

αυτισ, μζχρι τθν ζκδοςθ ςχετικοφ Κανονιςμοφ, γίνεται, κατά αναλογία, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτον Κανονιςμό Άδειασ Ρρομικειασ και Εμπορίασ Θλεκτρικισ Ενζργειασ.» 

3. Το άρκρο 94 του ν. 4001/2011 καταργείται από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Αγοράσ 

Εξιςορρόπθςθσ και τθν ζκδοςθ του Κανονιςμοφ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ ςφμφωνα με τθν 

παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4425/2016..  

4. Θ παρ. 3 του άρκρου 117 του ν. 4001/2011 καταργείται. 

5. Το άρκρο 118 του ν. 4001/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 118 

Σκοπόσ και αρμοδιότθτεσ του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ ΑΕ 

1. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ απόςχιςθσ του κλάδου τθσ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ και τθσ 

μεταφοράσ των δραςτθριοτιτων από τθ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ςτθν  Ελλθνικό Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ Α.Ε., όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 117Α, 117Β, 117Γ και 117Δ. θ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. 

μετονομάηεται ςε «Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ Α.Ε.», θ οποία κα λειτουργεί 

ςφμφωνα τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, προςαρμόηοντασ  αντίςτοιχα το Καταςτατικό 

τθσ.  

2.  Θ εταιρεία «Διαχειριςτισ ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο 

ΔΑΡΕΕΡ ΑΕ (πρϊθν ΛΑΓΘΕ Α.Ε.) αςκεί ιδίωσ τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) Συνεργάηεται με τουσ Διαχειριςτζσ του ΕΣΜΘΕ, του ΕΔΔΘΕ και το ΔΑΑ, ςφμφωνα με τισ 

ειδικότερεσ προβλζψεισ του Κϊδικα του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ. 



 

 

β)  Συνάπτει Συμβάςεισ λειτουργικισ Ενίςχυςθσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο ν. 4414/2016 

(Αϋ 149) Συμβάςεισ πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 12 

του ν. 3468/2006 (Α` 129), εξαιρουμζνων των ςτακμϊν  με Σφμβαςθ Ενεργειακοφ 

Συμψθφιςμοφ και των Φ/Β του Ειδικοφ Ρρογράμματοσ Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκϊν 

Συςτθμάτων ςε Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ και, ιδίωσ, ςε δϊματα και ςτζγεσ Κτιρίων 

(12323/ΓΓ175/09, Β` 1079 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ, 

Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ), που ςυνάπτουν Συμβάςεισ 

Συμψθφιςμοφ με Ρρομθκευτζσ, για τθν θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από 

εγκαταςτάςεισ Α.Ρ.Ε. ι Σ.Θ.Θ.Υ.Α., εφόςον οι εγκαταςτάςεισ αυτζσ παραγωγισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςυνδζονται ςτο Σφςτθμα είτε απευκείασ είτε μζςω του Δικτφου, και καταβάλει 

τισ πλθρωμζσ που προβλζπονται ςτισ Συμβάςεισ αυτζσ από τον Ειδικό Λογαριαςμό Α.Ρ.Ε. 

και Σ.Θ.Θ.Υ.Α. Επικράτειασ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 143 του παρόντοσ νόμου. 

γ) Ειςπράττει ζςοδο από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ παραγωγοφσ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν και επενδυτικϊν δαπανϊν τθσ, ςφμφωνα 

με τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του Κϊδικα του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ.  

δ) Υποβάλλει Ρροςφορζσ Ζγχυςθσ για τθν ποςότθτα ενζργειασ θ οποία προβλζπεται ότι κα 

εγχυκεί ςτο Σφςτθμα και ςτο ∆ίκτυο από Φωτοβολταϊκά Στεγϊν, από μονάδεσ ΑΡΕ και 

ΣΘΘΥΑ βάςει Συμβάςεων πϊλθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κατά τα προβλεπόμενα ςτο 

άρκρο 12 του ν. 3468/2006 (Α` 129) και βάςει Συμβάςεων λειτουργικισ Ενίςχυςθσ Στακερισ 

Τιμισ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 10 του ν. 4414/2016, ςφμφωνα με τον Κϊδικα του 

Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ.  

ε) Δφναται να εκπροςωπεί ςτισ Αγορζσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ ωσ Φορζασ Συλλογικισ 

Εκπροςϊπθςθσ (Φο.Σ.Ε.) τουσ παραγωγοφσ που ςυνάπτουν ςυμβάςεισ λειτουργικισ 

Ενίςχυςθσ Διαφορικισ Ρροςαφξθςθσ του άρκρου 9 του ν. 4414/2016,ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτον Κϊδικα του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ.  

ςτ) Υπολογίηει ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του άρκρου 48 το ςυνολικό μείγμα καυςίμων κάκε 

Ρρομθκευτι θλεκτρικισ ενζργειασ και το υπολειπόμενο μείγμα καυςίμων τθσ χϊρασ, 

κακϊσ και ελζγχει τθ χριςθ των Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ για τον προςδιοριςμό από τουσ 

Ρρομθκευτζσ ςτουσ καταναλωτζσ τθσ προζλευςθσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, κατά τα 

προβλεπόμενα ςτον Κϊδικα του Διαχειριςτι ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ.  

 

η) Συμμετζχει ςε ενϊςεισ, οργανϊςεισ ι εταιρείεσ, μζλθ των οποίων είναι Φορείσ Ζκδοςθσ 

Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ, οι οποίεσ ζχουν ςκοπό τθν επεξεργαςία και διαμόρφωςθ κανόνων 



 

 

κοινισ δράςθσ που ςυντείνουν, ςτο πλαίςιο τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ, ςτθν εναρμόνιςθ 

του ςυςτιματοσ των Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ των μελϊν τουσ και ςτθ δθμιουργία 

ευρωπαϊκισ περιβαλλοντικισ αγοράσ με χριςθ Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ. 

 

3. Το Ελλθνικό Δθμόςιο δφναται να περιορίηει το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτον Διαχειριςτι 

ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ.  Θ διαδικαςία διάκεςθσ και το φψοσ του εκάςτοτε 

διατικζμενου ποςοςτοφ ορίηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.» 

6. Από τθν θμερομθνία που προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 117Β του ν. 4001/2011, 

όπωσ προςτίκεται με τον παρόντα νόμο, όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία αναφζρεται ο όροσ 

ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ι ο Λειτουργόσ τθσ Αγοράσ νοείται, ωσ προσ τισ δραςτθριότθτεσ που δεν 

μεταφζρονται με τθν απόςχιςθ κλάδου κατά τα άρκρα 117 Α, 117 Β, 117Γ και 117Δ, ο  

Διαχειριςτισ ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ. 

7. Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ Αγοράσ Επόμενθσ Θμζρασ και τθσ 

Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ, όπωσ ορίηεται με τθ ςχετικι εγκριτικι απόφαςθ τθσ ΑΕ που 

εκδίδεται ςφμφωνα με το άρκρο 117Γ του ν. 4001/2011, όπωσ προςτίκεται με τον παρόντα 

νόμο, καταργοφνται:  

 

α) οι διατάξεισ του άρκρου 120 του ν. 4001/2011 και παφει ο Θμεριςιοσ Ενεργειακόσ 

Ρρογραμματιςμόσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ωσ άνω εγκριτικισ απόφαςθσ, 

β)  ο Κϊδικασ Συναλλαγϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ πλθν των διατάξεων που αφοροφν τθ 

διαχείριςθ τυχόν Ελλειμμάτων του ΘΕΡ μζχρι τθν θμερομθνία αυτι και  

γ) κάκε άλλθ κανονιςτικι απόφαςθ με τθν οποία ρυκμιηόταν θ λειτουργία τθσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. 

ωσ Λειτουργοφ Αγοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, όπωσ αυτι μεταβιβάςτθκε ςτθν εταιρεία 

«Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» με τθν απόςχιςθ που προβλζπεται ςτα άρκρα 

117Α και 117Β του ν. 4001/2011 που ειςάγονται με τον παρόντα νόμο.  

8. Στθν παρ. 2 του άρκρου 129 του ν. 4001/2011 προςτίκεται ςτοιχείο κ’ ωσ εξισ:  

«κ. Ειςπράττει ζςοδο από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για 

τθν κάλυψθ των ςχετικϊν με τθν αρμοδιότθτα αυτι λειτουργικϊν και επενδυτικϊν 

δαπανϊν τθσ ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του Κϊδικα Μ.Δ.Ν.».  

 



 

 

Άρκρο  99 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

1. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ιςχφουν από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, εκτόσ από τισ διατάξεισ των άρκρων 73 ζωσ 93 και 95 που ιςχφουν από τθν 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ απόςχιςθσ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτο άρκρο 117Β του ν. 

4001/2011, όπωσ αυτό ειςάγεται με τον παρόντα νόμο, κακϊσ και του άρκρου 94 που 

ιςχφει από τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ Αγοράσ Επόμενθσ Θμζρασ και τθσ 

Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ κακϊσ και τθσ ζναρξθσ τθσ Αγοράσ Εξιςορρόπθςθσ, όςον αφορά τθν 

κατάργθςθ του άρκρου 94 ν. 4001/2011.  

2. Ζννομεσ ςχζςεισ ι καταςτάςεισ τθσ  «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» με τρίτουσ, 

υφιςτάμενεσ κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο 

Ενζργειασ Α.Ε.» ωσ Χρθματιςτθρίου Ενζργειασ και ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ Αγοράσ 

Επόμενθσ Θμζρασ και Ενδοθμεριςιασ Αγοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 117Γ του ν. 

4001/2011, που ειςάγεται με τον παρόντα νόμο, διζπονται από τθν ωσ άνω θμερομθνία 

ζναρξθσ λειτουργίασ από τισ διατάξεισ του ν. 4425/2016, όπωσ τροποποιείται με τα άρκρα 

73-95 του παρόντοσ νόμου. Από τθν ωσ άνω θμερομθνία, όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία 

αναφζρεται ο όροσ ΛΑΓΘΕ Α.Ε. ι «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» νοείται, ωσ προσ 

το ςφνολο των εννόμων ςχζςεων, καταςτάςεων, περιουςιακϊν ςτοιχείων και ςχετικϊν 

αρμοδιοτιτων και εξουςιϊν τθσ «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.», θ εταιρεία 

«Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ Χρθματιςτθρίου 

Ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4425/2016, όπωσ τροποποιείται με τα άρκρα 

73-95 του παρόντοσ νόμου. 

ΤΜΘΜΑ Β’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

ΜΕΟΣ Αϋ 

 Τροποποίθςθ του  ν. 2251/1994 «Ρροςταςία των Καταναλωτϊν» 

 

Άρκρο 100  



 

 

1. Ρριν από το άρκρο 1 του ν. 2251/1994 προςτίκεται τίτλοσ ωσ εξισ:  

 

«ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΟΙΣΜΟΙ» 

 

2. Ο τίτλοσ του άρκρου 1 του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«Άρκρο 1  

 Αντικείμενο - Ρεδίο Εφαρμογισ» 

 

3. Θ παρ. 3 του άρκρου 1 του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«3. Σκοπόσ του παρόντοσ νόμου είναι:  

α) θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων των καταναλωτϊν,  

β) θ προςταςία τθσ υγείασ, τθσ αςφάλειασ και των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

καταναλωτϊν, 

γ) θ προαγωγι τθσ πλθροφόρθςθσ και τθσ επιμόρφωςθσ των καταναλωτϊν, ϊςτε να 

επθρεάηουν ςε όφελόσ τουσ τισ εξελίξεισ ςτθν αγορά, 

δ) θ υποςτιριξθ τθσ οργάνωςθσ των καταναλωτϊν ςε ενϊςεισ και τθσ ακρόαςθσ αυτϊν ςε 

κζματα που τουσ αφοροφν,  

ε) θ διαμόρφωςθ υγιοφσ καταναλωτικισ ςυνείδθςθσ και προτφπων ορκισ καταναλωτικισ 

ςυμπεριφοράσ».  

 

4. Θ παρ. 4 του άρκρου 1 του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«4. Οι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται ςε κάκε προμθκευτι, φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο, οποιαςδιποτε μορφισ, του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα. Ειδικότερα, 

εφαρμόηονται ςτουσ εξισ τομείσ: 

α) ςε ςυμβάςεισ που περιζχουν γενικοφσ όρουσ ςυναλλαγϊν, 

β) ςε ςυμβάςεισ πϊλθςθσ καταναλωτικϊν αγακϊν και εγγυιςεων,  

γ) ςτθ διαφιμιςθ,  

δ) ςε ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ των επιχειριςεων, 

ε) ςε ςυμβάςεισ πϊλθςθσ καταναλωτικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν από απόςταςθ, κακϊσ 

και  εκτόσ και εντόσ εμπορικοφ καταςτιματοσ, 



 

 

ςτ) ςε ςυμβάςεισ εμπορίασ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ». 

5. Μετά το άρκρο 1 του ν. 2251/1994 προςτίκεται άρκρο 1α ωσ εξισ: 

 

« Άρκρο 1α   

Οριςμοί 

Με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων του παρόντοσ, νοοφνται ωσ:  

1. καταναλωτισ: κάκε φυςικό πρόςωπο το οποίο ενεργεί για λόγουσ οι οποίοι δεν 

εμπίπτουν ςτθν εμπορικι, επιχειρθματικι, βιοτεχνικι ι ελευκζρια επαγγελματικι του 

δραςτθριότθτα, 

2. προμθκευτισ: κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ανεξάρτθτα από το αν διζπεται  από το 

ιδιωτικό ι δθμόςιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί ακόμθ και μζςω κάκε άλλου προςϊπου που 

ενεργεί ςτο ονόμά του ι για λογαριαςμό του, για ςκοποφσ οι οποίοι ςχετίηονται με τισ 

εμπορικζσ, επιχειρθματικζσ, βιοτεχνικζσ ι επαγγελματικζσ του δραςτθριότθτεσ,  

3. πωλθτισ: κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο  το οποίο πωλεί καταναλωτικά αγακά με 

ςφμβαςθ που ςυνάπτει κατά τθν άςκθςθ τθσ εμπορικισ, επιχειρθματικισ ι επαγγελματικισ 

του δραςτθριότθτασ, 

4. παραγωγόσ: ο καταςκευαςτισ ενόσ καταναλωτικοφ αγακοφ, ο ειςαγωγζασ του 

καταναλωτικοφ αγακοφ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε), και κάκε πρόςωπο 

που παρουςιάηεται ωσ παραγωγόσ κζτοντασ επί αυτοφ το όνομά του, το ςιμα του ι άλλο 

διακριτικό ςθμείο, 

5. αγακό: κάκε ενςϊματο κινθτό πράγμα, εκτόσ από τα πράγματα τα οποία μεταβιβάηονται 

ςτο πλαίςιο μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ ι αντίςτοιχθσ νόμιμθσ διαδικαςίασ. Το νερό, 

το φυςικό αζριο και θ θλεκτρικι ενζργεια κεωροφνται "αγακά" κατά τθν ζννοια του 

παρόντοσ, εφόςον διατίκενται προσ πϊλθςθ ςε περιοριςμζνο όγκο ι ςε κακοριςμζνθ 

ποςότθτα,  

6. αγακό καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του πελάτθ: κάκε αγακό το 

οποίο δεν είναι προκαταςκευαςμζνο και καταςκευάηεται ςφμφωνα με τθν ατομικι επιλογι 

ι απόφαςθ του πελάτθ, 

7. ςφμβαςθ πϊλθςθσ: κάκε ςφμβαςθ δυνάμει τθσ οποίασ ο προμθκευτισ μεταβιβάηει ι 

αναλαμβάνει να μεταβιβάςει τθν κυριότθτα αγακϊν ςτον καταναλωτι, ο δε καταναλωτισ 

καταβάλλει ι αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμθμα, κακϊσ και κάκε ςφμβαςθ που ζχει ωσ 

αντικείμενο τθν παροχι αγακϊν και υπθρεςιϊν ταυτόχρονα,  



 

 

8. ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν: κάκε ςφμβαςθ, εκτόσ από τθ ςφμβαςθ πϊλθςθσ, δυνάμει 

τθσ οποίασ ο προμθκευτισ παρζχει ι αναλαμβάνει να παράςχει υπθρεςία ςτον 

καταναλωτι, ο δε καταναλωτισ καταβάλλει ι αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμθμα, 

9. χρθματοοικονομικι υπθρεςία: κάκε υπθρεςία τραπεηικισ, πιςτωτικισ, αςφαλιςτικισ ι 

επενδυτικισ φφςθσ ι ςχετικι με ατομικζσ ςυντάξεισ, επενδφςεισ ι πλθρωμζσ,  

10. ςφμβαςθ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ: κάκε ςφμβαςθ που αφορά 

χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ, θ οποία ςυνάπτεται μεταξφ ενόσ προμθκευτι και ενόσ 

καταναλωτι  χωρίσ τθν ταυτόχρονθ φυςικι τουσ παρουςία, ςτο πλαίςιο ςυςτιματοσ από 

απόςταςθ πϊλθςθσ ι παροχισ υπθρεςιϊν που οργανϊνεται από τον προμθκευτι, ο οποίοσ 

χρθςιμοποιεί αποκλειςτικά για τθ ςφμβαςθ αυτι ζνα ι περιςςότερα μζςα επικοινωνίασ 

από απόςταςθ, μζχρι και τθ ςτιγμι ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

11. ςτακερό μζςο: κάκε μζςο που επιτρζπει ςτον καταναλωτι ι ςτον προμθκευτι να 

αποκθκεφει πλθροφορίεσ που απευκφνονται προςωπικά ςε αυτόν κατά τρόπο 

προςπελάςιμο για μελλοντικι πρόςβαςθ για επαρκζσ χρονικό διάςτθμα ςε ςχζςθ με τουσ 

ςκοποφσ που εξυπθρετοφν οι πλθροφορίεσ και το οποίο επιτρζπει τθν ακριβι 

αναπαραγωγι των αποκθκευμζνων πλθροφοριϊν, όπωσ το χαρτί, τα κλειδιά USB, τα CD-

ROM, τα DVD, οι κάρτεσ μνιμθσ ι οι ςκλθροί δίςκοι υπολογιςτϊν,  και τα μθνφματα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, 

12. μζςο επικοινωνίασ από απόςταςθ : κάκε μζςο το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί, 

χωρίσ τθν αυτοπρόςωπθ και ταυτόχρονθ παρουςία του προμθκευτι και του καταναλωτι, 

για τθν από απόςταςθ εμπορία υπθρεςίασ μεταξφ των μερϊν αυτϊν, όπωσ αναφζρεται ςτο 

Μζροσ Τρίτο,    

13. φορζασ ι προμθκευτισ μζςου επικοινωνίασ από απόςταςθ: κάκε φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο, ιδιωτικοφ ι δθμόςιου δικαίου, του οποίου θ εμπορικι ι θ επαγγελματικι 

δραςτθριότθτα ςυνίςταται ςτθ διάκεςθ ενόσ ι περιςςότερων μζςων επικοινωνίασ από 

απόςταςθ ςτουσ προμθκευτζσ, 

14. ψθφιακό περιεχόμενο: δεδομζνα που παράγονται και παρζχονται ςε ψθφιακι μορφι,  

15. νόμιμθ εγγφθςθ: θ ευκφνθ του πωλθτι για πραγματικά ελαττϊματα και ζλλειψθ 

ςυνομολογθμζνων ιδιοτιτων ςφμφωνα με το άρκρο 5 του παρόντοσ και τα άρκρα 534 επ. 

του Αςτικοφ Κϊδικα, 

16. εμπορικι εγγφθςθ: κάκε ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον πωλθτι ι τον παραγωγό 

(εγγυθτι) προσ τον καταναλωτι πλζον τθσ νόμιμθσ εγγφθςθσ, για επιςτροφι του 

καταβλθκζντοσ τιμιματοσ ι για αντικατάςταςθ, επιςκευι ι ςυντιρθςθ  με οποιοδιποτε  

τρόπο των αγακϊν αν αυτά δεν ικανοποιοφν τισ προδιαγραφζσ ι οποιαδιποτε άλλθ 



 

 

απαίτθςθ, οι οποίεσ αναφζρονται ςτθ διλωςθ τθσ εγγφθςθσ ι ςτθ ςχετικι διαφιμιςθ και 

είναι διακζςιμεσ κατά τθ ςτιγμι ι πριν από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.» 

 

 

Άρκρο 101 

 

1. Ρριν από το άρκρο 2 του ν. 2251/1994, ο τίτλοσ  «ΜΕΟΣ ΡΩΤΟ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ 

 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 

 

2. Θ παρ. 10 του άρκρου 2 του ν. 2251/1994 αναρικμείται ςε παρ. 9 και αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 

 

«9. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται ςε κάκε ςφμβαςθ, ανεξάρτθτα από το 

αν ο αντιςυμβαλλόμενοσ του προμθκευτι είναι καταναλωτισ, όταν πλθροφνται ςωρευτικά 

οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

α) θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει όρουσ οι οποίοι δεν ζχουν αποτελζςει αντικείμενο ατομικισ 

διαπραγμάτευςθσ μεταξφ των μερϊν,  

β) ο αντιςυμβαλλόμενοσ του προμθκευτι πλθροί τα κριτιρια τθσ πολφ μικρισ επιχείρθςθσ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 4308/2014 (Αϋ 251), και  

γ) ο αντιςυμβαλλόμενοσ του προμθκευτι ςυμβάλλεται ωσ τελικόσ αποδζκτθσ των 

παρεχόμενων προϊόντων ι υπθρεςιϊν.  

Θεωρείται ότι ο όροσ δεν αποτζλεςε αντικείμενο ατομικισ διαπραγμάτευςθσ, όταν ο 

αντιςυμβαλλόμενοσ του προμθκευτι δεν μπόρεςε να επθρεάςει το περιεχόμενό του. Το 

γεγονόσ ότι για οριςμζνα ςτοιχεία κάποιου όρου ι για ζνα μεμονωμζνο όρο υπιρξε 

ατομικι διαπραγμάτευςθ δεν αποκλείει τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου ςτο υπόλοιπο 

τθσ ςφμβαςθσ, αν από το ςφνολο των περιςτάςεων προκφπτει ότι πρόκειται για ςφμβαςθ 

προςχϊρθςθσ.  

Ο προμθκευτισ φζρει το βάροσ απόδειξθσ ότι υπιρξε ατομικι διαπραγμάτευςθ ενϊ ο 

αντιςυμβαλλόμενοσ του προμθκευτι  φζρει το βάροσ απόδειξθσ ότι πλθροί τισ 

προχποκζςεισ των περιπτ. βϋ και γϋ που προβλζπονται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παροφςασ 

παραγράφου.»  



 

 

 

Άρκρο 102 

 

1. Ρριν από το άρκρο 3 του ν. 2251/1994 προςτίκεται τίτλοσ ωσ εξισ: 

«ΜΕΟΣ ΤΙΤΟ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΟ ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΡΟΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ» 

 

2. Τo άρκρο 3 του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«Άρκρο 3  

Οριςμοί 

Για τουσ ςκοποφσ των διατάξεων των άρκρων 3 ζωσ 4θ, ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: 

1. ςφμβαςθ από απόςταςθ: κάκε ςφμβαςθ θ οποία ςυνάπτεται μεταξφ του προμθκευτι και 

του καταναλωτι ςτο πλαίςιο ενόσ οργανωμζνου ςυςτιματοσ πωλιςεων από απόςταςθ ι 

παροχισ υπθρεςιϊν χωρίσ τθν ταυτόχρονθ φυςικι παρουςία του προμθκευτι και του 

καταναλωτι, με αποκλειςτικι χριςθ ενόσ ι περιςςότερων μζςων επικοινωνίασ από 

απόςταςθ, όπωσ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τθλζφωνο, θ τθλεομοιοτυπία ι το 

διαδίκτυο, μζχρι και τθ ςτιγμι ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ·  

2. ςφμβαςθ εκτόσ εμπορικοφ καταςτιματοσ: κάκε ςφμβαςθ μεταξφ του προμθκευτι και 

του καταναλωτι θ οποία πλθροί διαηευκτικά τισ εξισ προχποκζςεισ: 

α) ςυνάπτεται με ταυτόχρονθ φυςικι παρουςία του προμθκευτι και του καταναλωτι ςε 

χϊρο που δεν είναι το εμπορικό κατάςτθμα του προμθκευτι, 

β) ςυνάπτεται κατόπιν προςφοράσ από τον καταναλωτι  με τισ ςυνκικεσ που 

περιγράφονται ςτθν περίπτ. αϋ,  

γ) ςυνάπτεται ςτο εμπορικό κατάςτθμα του προμθκευτι ι με χριςθ οποιουδιποτε μζςου 

επικοινωνίασ  από απόςταςθ αμζςωσ μετά από προςωπικι και ατομικι επαφι με τον 

καταναλωτι ςε χϊρο που δεν είναι το εμπορικό κατάςτθμα του προμθκευτι, με τθν 

ταυτόχρονθ φυςικι παρουςία του προμθκευτι και του καταναλωτι,  

δ) ςυνάπτεται ςτθ διάρκεια εκδρομισ που ζχει οργανωκεί από τον προμθκευτι με ςκοπό ι 

αποτζλεςμα τθ διαφιμιςθ και πϊλθςθ αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςτον καταναλωτι·  

3. εμπορικό κατάςτθμα: 

α) κάκε ακίνθτοσ χϊροσ λιανικισ πϊλθςθσ όπου ο προμθκευτισ πραγματοποιεί τθ 

δραςτθριότθτά του ςε μόνιμθ βάςθ,  



 

 

β) κάκε κινθτόσ χϊροσ λιανικισ πϊλθςθσ όπου ο προμθκευτισ πραγματοποιεί τθ 

δραςτθριότθτά του ςε ςυνικθ βάςθ·  

4. δευτερεφουςα ςφμβαςθ: μια ςφμβαςθ με τθν οποία ο καταναλωτισ αποκτά αγακά ι 

υπθρεςίεσ που ςυνδζονται με ςφμβαςθ από απόςταςθ ι με ςφμβαςθ εκτόσ εμπορικοφ 

καταςτιματοσ και κατά τθν οποία τα εν λόγω αγακά ι οι υπθρεςίεσ παρζχονται από τον 

προμθκευτι ι από ζνα τρίτο μζροσ με βάςθ μια ρφκμιςθ μεταξφ του εν λόγω τρίτου μζρουσ 

και του προμθκευτι.   

5. δθμόςιοσ πλειςτθριαςμόσ: μζκοδοσ πϊλθςθσ κατά τθν οποία τα αγακά ι οι υπθρεςίεσ 

προςφζρονται από τον προμθκευτι ςε καταναλωτζσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ι ζχουν τθ 

δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςτον πλειςτθριαςμό οι ίδιοι, μζςω διαφανοφσ ανταγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ προςφορϊν που διεξάγεται από ζναν εκπλειςτθριαςτι και ο πλειοδότθσ 

δεςμεφεται να αγοράςει τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ.» 

 

3. Θ περίπτ. κϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 3α  του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«κ) οι οποίεσ καταρτίηονται με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο, ςφμφωνα με  τα άρκρα 1 και 5 

του Κϊδικα Συμβολαιογράφων ν. 2830/2000 (Αϋ96)» 

 

4. Στθν περίπτ. θϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3β του ν. 2251/1994 οι λζξεισ «του Ν.2251/1994 

Για τθν προςταςία των καταναλωτϊν» αντικακίςτανται με τισ λζξεισ «του παρόντοσ». 

 

5. Θ περίπτ. ιβϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3β  του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«ιβ) υπενκφμιςθ τθσ φπαρξθσ τθσ ευκφνθσ του πωλθτι για πραγματικά ελαττϊματα και 

ζλλειψθ ςυνομολογθμζνων ιδιοτιτων ςφμφωνα με το άρκρο 5 του παρόντοσ και τα άρκρα 

534επ. του Αςτικοφ Κϊδικα·». 

 

6. Στθν περίπτ. ιδϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3β του ν. 2251/1994 οι λζξεισ «του Ν.2251/1994» 

αντικακίςτανται με τισ λζξεισ «του παρόντοσ». 

 

7. Στθν παρ. 4 του άρκρου 3β του ν. 2251/1994 οι λζξεισ «του Ν.2251/1994» 

αντικακίςτανται με τισ λζξεισ «του παρόντοσ». 

 

8. Στθν περίπτ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3η  του ν. 2251/1994 οι λζξεισ «του Ν.2251/1994» 

αντικακίςτανται με τισ λζξεισ «του παρόντοσ». 

 



 

 

9. Στθν παρ. 3 του άρκρου 3η  του ν. 2251/1994  οι λζξεισ «του Ν.2251/1994» 

αντικακίςτανται με τισ λζξεισ «του παρόντοσ». 

10. Θ περίπτ. εϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 4του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«ε) επιπλζον τθσ υπενκφμιςθσ τθσ φπαρξθσ νόμιμθσ εγγφθςθσ,  τθν φπαρξθ τεχνικισ 

εξυπθρζτθςθσ μετά τθν πϊλθςθ και, κατά περίπτωςθ, τθν παροχι εμπορικϊν εγγυιςεων 

μαηί με τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ·» 

 

11. Στο άρκρο 4η  του ν. 2251/1994 οι λζξεισ «του Ν.2251/1994» αντικακίςτανται με τισ 

λζξεισ «του παρόντοσ». 

12. Το άρκρου  4κ  του ν. 2251/1994  αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Άρκρο  4κ  

 Εμπορία από απόςταςθ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν 

1. Ρεδίο εφαρμογισ: Πςον αφορά τισ ςυμβάςεισ που αφοροφν χρθματοοικονομικζσ 

υπθρεςίεσ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν μια αρχικι ςυμφωνία παροχισ υπθρεςίασ και 

ακολοφκωσ διαδοχικζσ πράξεισ ι ςειρά διακριτϊν πράξεων τθσ αυτισ φφςεωσ που 

κλιμακϊνονται χρονικά, οι διατάξεισ αυτοφ του άρκρου εφαρμόηονται μόνο ςτθν αρχικι 

ςυμφωνία. Αν δεν υπάρχει αρχικι ςυμφωνία παροχισ υπθρεςίασ αλλά οι διαδοχικζσ ι 

διακριτζσ πράξεισ τθσ αυτισ φφςεωσ που κλιμακϊνονται χρονικά, διενεργοφνται μεταξφ 

των ίδιων ςυμβαλλομζνων μερϊν, οι διατάξεισ των παρ. 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου 

εφαρμόηονται μόνο κατά τθ διενζργεια τθσ πρϊτθσ πράξθσ. Πταν όμωσ δεν ζχει διενεργθκεί 

πράξθ τθσ ίδιασ φφςθσ για διάςτθμα άνω του ενόσ ζτουσ, θ διενζργεια τθσ επόμενθσ πράξθσ 

κεωρείται ωσ θ πρϊτθ μιασ νζασ ςειράσ πράξεων και, ςυνεπϊσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ 

των παρ. 2 και 3 του παρόντοσ. 

 

2. Ρλθροφόρθςθ του καταναλωτι πριν από τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ χρθματοοικονομικϊν 

υπθρεςιϊν από απόςταςθ: 

Α.  Ρριν από τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ ο 

προμθκευτισ πρζπει να ενθμερϊνει τον καταναλωτι, με τα μζςα επικοινωνίασ από 

απόςταςθ, κατά τρόπο ςαφι και κατανοθτό, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ καλισ πίςτθσ κατά 

τισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ και των διατάξεων που διζπουν το κφροσ των δικαιοπραξιϊν, για 

τα ακόλουκα ςτοιχεία, ο εμπορικόσ ςκοπόσ των οποίων πρζπει να κακίςταται ςαφισ: 

α. Ρλθροφορίεσ που αφοροφν τον προμθκευτι: 



 

 

αα. τθν ταυτότθτα και τθν κφρια δραςτθριότθτα του προμθκευτι, τθ διεφκυνςθ ςτθν οποία 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ, κακϊσ και κάκε άλλθ διεφκυνςθ που πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ για τισ ςχζςεισ του καταναλωτι με τον προμθκευτι,  

ββ. τθν ταυτότθτα του αντιπροςϊπου του προμθκευτι που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτθν 

Ελλάδα και τθ διεφκυνςθ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ για τισ ςχζςεισ του καταναλωτι 

με τον αντιπρόςωπο, όταν υπάρχει αντιπρόςωποσ,  

γγ. αν οι επαγγελματικζσ επαφζσ του καταναλωτι ζγιναν με άλλον επαγγελματία πλθν του 

προμθκευτι, τθν ταυτότθτα του εν λόγω επαγγελματία, τθν ιδιότθτα με τθν οποία ενεργεί 

ζναντι του καταναλωτι, και τθ διεφκυνςθ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ για τισ ςχζςεισ 

μεταξφ του καταναλωτι και του επαγγελματία, 

δδ. όταν ο προμθκευτισ είναι καταχωρθμζνοσ ςε εμπορικό ι αντίςτοιχο δθμόςιο μθτρϊο, 

το εμπορικό μθτρϊο ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ ο προμθκευτισ και τον αρικμό 

καταχϊρθςισ του ι ιςοδφναμο μζςο αναγνϊριςθσ ςτο εν λόγω μθτρϊο,  

εε. όταν θ δραςτθριότθτα του προμθκευτι υπόκειται ςε κακεςτϊσ ζγκριςθσ, τα ςτοιχεία 

τθσ αρμόδιασ εποπτεφουςασ αρχισ.   

β. Ρλθροφορίεσ που αφοροφν τθ χρθματοοικονομικι υπθρεςία: 

αα. περιγραφι των κυριότερων χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων τθσ χρθματοοικονομικισ 

υπθρεςίασ,  

ββ. το ςυνολικό τίμθμα που πρζπει να πλθρϊςει ο καταναλωτισ ςτον προμθκευτι για τθ 

χρθματοοικονομικι υπθρεςία, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ςυναφϊν τελϊν, 

επιβαρφνςεων και δαπανϊν και όλων των φόρων που ειςπράττονται μζςω του 

προμθκευτι, ι, αν δεν μπορεί να προςδιοριςτεί το ακριβζσ τίμθμα, τθ βάςθ υπολογιςμοφ 

του, κατά τρόπο ϊςτε να μπορεί να το ελζγξει ο καταναλωτισ,    

 

γγ. εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, προειδοποίθςθ θ οποία αναφζρει ότι θ 

χρθματοοικονομικι υπθρεςία ςυνδζεται με τίτλουσ που ςυνεπάγονται ειδικοφσ κινδφνουσ 

ςυνδεόμενουσ με τα ειδικά χαρακτθριςτικά ι τισ πράξεισ που πρζπει να εκτελεςτοφν ι των 

οποίων θ τιμι εξαρτάται από τισ διακυμάνςεισ ςτισ κεφαλαιαγορζσ επί των οποίων ο 

προμθκευτισ δεν ζχει καμία επίδραςθ, κακϊσ και ότι οι αποδόςεισ του παρελκόντοσ δεν 

αποτελοφν δείκτθ για τισ μελλοντικζσ αποδόςεισ,  

δδ. μνεία τθσ ενδεχόμενθσ φπαρξθσ άλλων φόρων ι/και δαπανϊν που δεν ειςπράττονται 

μζςω του προμθκευτι οφτε χρεϊνονται από αυτόν,  

εε. τουσ τυχόν χρονικοφσ περιοριςμοφσ τθσ ιςχφοσ των παρεχόμενων πλθροφοριϊν,  

ςτςτ. τισ ρυκμίςεισ ςχετικά με τθν πλθρωμι και τθν εκτζλεςθ,  



 

 

ηη. το τυχόν ειδικό επιπλζον κόςτοσ που ςυνεπάγεται για τον καταναλωτι θ χριςθ των 

μζςων επικοινωνίασ από απόςταςθ, εάν αυτό το επιπλζον κόςτοσ χρεϊνεται. 

γ.  Ρλθροφορίεσ που αφοροφν τθ ςφμβαςθ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από 

απόςταςθ: 

αα. τθν φπαρξθ ι μθ δικαιϊματοσ υπαναχϊρθςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του 

παρόντοσ άρκρου και, αν υφίςταται το δικαίωμα αυτό, τθ διάρκεια και τισ προχποκζςεισ 

άςκθςισ του, ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν για το ποςό που ενδζχεται να 

υποχρεωκεί να πλθρϊςει ο καταναλωτισ ςφμφωνα με τθν περίπτ. βϋ τθσ παρ. 6, κακϊσ 

επίςθσ και τισ ςυνζπειεσ τθσ μθ άςκθςθσ αυτοφ του δικαιϊματοσ,  

ββ. τθν ελάχιςτθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ, 

εάν πρόκειται για ςφμβαςθ παροχισ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςε μόνιμθ ι 

περιοδικι βάςθ,  

γγ. πλθροφορίεσ ςχετικά με τα δικαιϊματα που μπορεί να ζχουν τα μζρθ να προκαλζςουν 

τθν πρόωρθ ι μονομερι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από 

απόςταςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

ςχετικϊν κυρϊςεων που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ από τθ ςφμβαςθ,   

δδ. πρακτικζσ οδθγίεσ για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ υπαναχϊρθςθσ και υπόδειγμα 

διλωςθσ υπαναχϊρθςθσ, όπου να αναγράφεται, μεταξφ άλλων, θ διεφκυνςθ ςτθν οποία 

πρζπει να απευκφνεται θ διλωςθ υπαναχϊρθςθσ,  

εε. το κράτοσ μζλοσ ι τα κράτθ μζλθ, ςτθ νομοκεςία των οποίων βαςίηεται ο προμθκευτισ 

για τθ δθμιουργία ςχζςεων με τον καταναλωτι πριν από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ,  

 

ςτςτ. οποιαδιποτε ςυμβατικι ριτρα ςχετικά με το δίκαιο που εφαρμόηεται ςτθ ςφμβαςθ 

χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ ι και το αρμόδιο δικαςτιριο,  

ηη. τθ γλϊςςα ι τισ γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ διατυπϊνονται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ και θ 

αναφερόμενθ ςτθν παροφςα παράγραφο εκ των προτζρων πλθροφόρθςθ, κακϊσ και τθ 

γλϊςςα ι τισ γλϊςςεσ ςτισ οποίεσ ο προμθκευτισ, ςε ςυμφωνία με τον καταναλωτι, 

αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να επικοινωνεί κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

δ. Ρλθροφορίεσ που αφοροφν τθν προςφυγι: 

αα. τθν φπαρξθ μθχανιςμϊν εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν, όπωσ ο Συνιγοροσ του 

Καταναλωτι, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 70330/2015 (Βϋ1421) ΚΥΑ, ςτουσ οποίουσ ζχει 

πρόςβαςθ ο καταναλωτισ που είναι ςυμβαλλόμενοσ ςτθν από απόςταςθ ςφμβαςθ και τον 

τρόπο με τον οποίο ζχει πρόςβαςθ ο καταναλωτισ,  



 

 

ββ. τθν φπαρξθ κεφαλαίων εγγφθςθσ ι άλλων ρυκμίςεων για τθν παροχι αποηθμιϊςεων, 

που δεν καλφπτονται από ςυςτιματα εγγφθςθσ κατακζςεων, ςφμφωνα με το ν. 2832/2000 

(Αϋ 141) και αποηθμίωςθσ των επενδυτϊν, ςφμφωνα με τον ν. 2533/1997 (Αϋ 228).   

Β. Στθν περίπτωςθ τθλεφωνικϊν επικοινωνιϊν, οι οποίεσ θχογραφοφνται υποχρεωτικά 

ςφμφωνα με  τισ διατάξεισ του αρ. 18 του ν. 3340/2005 (Αϋ 112) και του ν. 3471/2006 (Αϋ 

133), πρζπει να δθλϊνεται ςαφϊσ, ςτθν αρχι οποιαςδιποτε ςυνομιλίασ με τον 

καταναλωτι, ότι αυτι μαγνθτοφωνείται, θ ταυτότθτα του προμθκευτι και ο εμπορικόσ 

ςκοπόσ του τθλεφωνιματοσ.  

Επιπρόςκετα, εφόςον ςυγκατατίκεται ρθτά ο καταναλωτισ, είναι υποχρεωτικι θ παροχι ςε 

αυτόν των ακόλουκων πλθροφοριϊν που αφοροφν: 

α. ςτθν ταυτότθτα του προςϊπου που ζρχεται ςε επαφι με τον καταναλωτι και ςτθ ςχζςθ 

του με τον προμθκευτι, 

β. ςτθν περιγραφι των κυριότερων ςτοιχείων τθσ χρθματοοικονομικισ υπθρεςίασ, 

γ. ςτο ςυνολικό τίμθμα που πρζπει να πλθρϊςει ο καταναλωτισ ςτον προμθκευτι για τθ 

χρθματοοικονομικι υπθρεςία, ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των φόρων που ειςπράττονται 

μζςω του προμθκευτι ι αν δεν μπορεί να προςδιοριςτεί το ακριβζσ τίμθμα, ςτθ βάςθ 

υπολογιςμοφ του, κατά τρόπον που επιτρζπει ςτον καταναλωτι να το ελζγξει, 

δ. ςτθν ενδεχόμενθ φπαρξθ άλλων φόρων ι και δαπανϊν που δεν ειςπράττονται μζςω του 

προμθκευτι οφτε χρεϊνονται από αυτόν,   

ε. ςτθν φπαρξθ ι μθ δικαιϊματοσ υπαναχϊρθςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του 

παρόντοσ άρκρου, και, αν υφίςταται το δικαίωμα αυτό, τθ διάρκεια και τισ προχποκζςεισ 

άςκθςισ του, ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν για το ποςό που ενδζχεται να 

υποχρεωκεί να πλθρϊςει ο καταναλωτισ ςφμφωνα με τθν περίπτ. βϋ  τθσ παρ. 6 του 

παρόντοσ.  

 

Ο προμθκευτισ οφείλει να πλθροφορεί τον καταναλωτι ότι, φςτερα από αίτθμά του, 

μπορεί να λάβει και άλλεσ πλθροφορίεσ, κακϊσ και να ενθμερωκεί για τθ φφςθ των 

πλθροφοριϊν αυτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, ο προμθκευτισ του παρζχει όλεσ τισ 

πλθροφορίεσ, όταν εκτελεί τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του παρόντοσ.    

Γ. Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, οι οποίεσ πρζπει να 

ανακοινϊνονται ςτον καταναλωτι κατά τθν περίοδο πριν από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 

πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τισ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ που κα απζρρεαν από τθ 

νομοκεςία που κα εφαρμοηόταν κατά τεκμιριο ςτθ ςφμβαςθ από απόςταςθ, αν θ 

τελευταία είχε ςυναφκεί.  



 

 

Δ.  Σφμβαςθ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ είναι άκυρθ υπζρ του 

καταναλωτι, αν, πριν από τθ ςφναψθ τθσ, αυτόσ δεν ενθμερϊκθκε, με τα μζςα και τον 

τρόπο που προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο για τα ςτοιχεία τα οποία ορίηονται ςτισ υποπαρ. 

A  και  Β τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου.  

3. Απαιτιςεισ εκ των προτζρων πλθροφόρθςθσ, πζραν αυτϊν τθσ υποπαρ. Α τθσ παρ. 2 του 

παρόντοσ άρκρου, οι οποίεσ απορρζουν από ειδικζσ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ 

που διζπουν τισ χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ, εξακολουκοφν να ιςχφουν. Θ Γενικι 

Γραμματεία Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι κοινοποιεί τισ εκνικζσ διατάξεισ ςχετικά 

με τισ απαιτιςεισ εκ των προτζρων πλθροφόρθςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Οι 

προμθκευτζσ υποχρεοφνται να διαβιβάηουν αμελλθτί ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και 

Ρροςταςίασ Καταναλωτι τουσ ςχετικοφσ τφπουσ ςυμβάςεων, περιλαμβανομζνων και των 

γενικϊν όρων ςυναλλαγϊν. 

4. Γνωςτοποίθςθ των ςυμβατικϊν όρων: 

α. Θ ςφμβαςθ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ είναι άκυρθ υπζρ του 

καταναλωτι, αν αυτόσ δεν λάβει εγκαίρωσ, και, ςε κάκε περίπτωςθ, πριν από τθ δζςμευςι 

του από τθ ςφμβαςθ αυτι, όλουσ τουσ όρουσ τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

πλθροφοριϊν που αναφζρονται ςτισ υποπαρ. Α και Β τθσ παρ. 2 και ςτθν παρ. 3 του 

παρόντοσ άρκρου, εγγράφωσ ι με άλλο ςτακερό μζςο ςτο οποίο ζχει  πρόςβαςθ. 

β. Ο προμθκευτισ εκπλθρϊνει τθν  υποχρζωςθ που προβλζπεται ςτθν περίπτ. αϋ τθσ 

παροφςασ παραγράφου αμζςωσ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ από απόςταςθ, αν αυτι 

ζχει ςυναφκεί φςτερα από αίτθμα του καταναλωτι με τθ χρθςιμοποίθςθ μζςου 

επικοινωνίασ από απόςταςθ το οποίο δεν επιτρζπει να ανακοινωκοφν οι ςυμβατικοί όροι 

και οι πλθροφορίεσ ςφμφωνα με τθν περίπτ. αϋ τθσ παροφςασ παραγράφου . 

 

γ. Σε κάκε περίπτωςθ, ςυμβατικοί όροι που δεν γνωςτοποιικθκαν κατά τα οριηόμενα ςτισ 

περίπτ. αϋ και βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου ςτον καταναλωτι δεν τον δεςμεφουν, ζςτω 

και αν δεν αποτελοφν κρίςιμουσ παράγοντεσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ δικαιοπρακτικισ 

βοφλθςισ του. 

δ. Πςο διαρκεί θ ςυμβατικι ςχζςθ, ο καταναλωτισ δικαιοφται, φςτερα από αίτθμά του, να 

λαμβάνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ εγγράφωσ. Επιπλζον, ο καταναλωτισ δικαιοφται να 

αλλάηει το χρθςιμοποιοφμενο μζςο επικοινωνίασ από απόςταςθ, εκτόσ αν αυτό είναι 

αςυμβίβαςτο με τθ ςυναφκείςα ςφμβαςθ από απόςταςθ ι με τθ φφςθ τθσ παρεχόμενθσ 

χρθματοοικονομικισ υπθρεςίασ.  

5. Δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ: 



 

 

α. Σε κάκε ςφμβαςθ από απόςταςθ, ο καταναλωτισ ζχει το δικαίωμα να υπαναχωριςει 

μζςα ςε δεκατζςςερισ (14) θμερολογιακζσ θμζρεσ, χωρίσ καμία ποινι και χωρίσ να 

αναφζρει αιτιολογία.  

Θ προκεςμία αυτι παρατείνεται ςε τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ προκειμζνου περί 

ςυμβάςεων από απόςταςθ με αντικείμενο αςφαλίςεισ ηωισ, όπωσ αυτζσ ρυκμίηονται ςτο 

άρκρο 5 του ν. 4364/2016 ( Αϋ 13), κακϊσ και ςτισ ςυνταξιοδοτικζσ αςφαλίςεισ. 

Για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ αυτοφ θ προκεςμία αρχίηει: 

αα. είτε από τθν θμζρα ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ από απόςταςθ, εκτόσ αν πρόκειται για 

αςφαλίςεισ ηωισ, για τισ οποίεσ θ προκεςμία αρχίηει τθν θμζρα που ο καταναλωτισ 

πλθροφορικθκε τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ από απόςταςθ,  

ββ. είτε από τθν θμζρα που ο καταναλωτισ παρζλαβε τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ και τισ 

πλθροφορίεσ, ςφμφωνα με τισ περίπτ. αϋ και βϋ τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου, , εφόςον 

αυτι θ τελευταία θμερομθνία είναι μεταγενζςτερθ από τθν αναφερόμενθ ςτθν υποπερίπτ. 

ααϋ τθσ παροφςασ παραγράφου.  

β. Το δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ δεν αςκείται: 

αα. ςε χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ θ τιμι των οποίων εξαρτάται από διακυμάνςεισ τθσ 

κεφαλαιαγοράσ επί των οποίων ο προμθκευτισ δεν ζχει καμία επίδραςθ και μπορεί να 

επζλκουν κατά τθ διάρκεια τθσ προκεςμίασ υπαναχϊρθςθσ, όπωσ είναι οι υπθρεςίεσ που 

αφοροφν πράξεισ ςυναλλάγματοσ, τίτλουσ τθσ χρθματαγοράσ, διαπραγματεφςιμουσ 

τίτλουσ, μερίδια οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων, προκεςμιακζσ χρθματοοικονομικζσ 

ςυμβάςεισ (futures), ςυμπεριλαμβανομζνων των ιςοδυνάμων τίτλων που παρζχουν 

δικαίωμα εκκακάριςθσ τοισ μετρθτοίσ, προκεςμιακά ςυμβόλαια επιτοκίου (FRA), 

ςυμβάςεισ ανταλλαγισ (swaps) με αντικείμενο επιτόκιο ι ςυνάλλαγμα ι ςυνδεόμενεσ με 

μετοχζσ ι με δείκτθ μετοχϊν (equity swaps),προαιρζςεισ (options) αγοράσ ι πϊλθςθσ 

οιουδιποτε τίτλου από τουσ αναφερόμενουσ ςτθν παροφςα περίπτωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ιςοδυνάμων τίτλων που παρζχουν δικαίωμα εκκακαρίςεωσ 

τοισ μετρθτοίσ. 

Συμπεριλαμβάνονται, ιδίωσ, ςτθν κατθγορία αυτι οι προαιρζςεισ ςυναλλάγματοσ και 

επιτοκίων. 

ββ. ςε αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια ταξιδιϊν και αποςκευϊν ι παρόμοια βραχυπρόκεςμα 

αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια με διάρκεια μικρότερθ του ενόσ (1) μθνόσ,   

γγ.  ςτισ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτζλεςθ ζχει ολοκλθρωκεί πλιρωσ και από τα δφο μζρθ 

με ρθτι αίτθςθ του καταναλωτι προτοφ αςκιςει ο καταναλωτισ το δικαίωμα 

υπαναχϊρθςθσ. 



 

 

γ. Ο καταναλωτισ αςκεί το δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ με ςχετικι διλωςθ του, ςφμφωνα με 

τισ πρακτικζσ οδθγίεσ που του ζχουν δοκεί κατά τθν υποπερίπτ. δδϋ, τθσ περίπτ. γϋ  τθσ 

υποπαρ. Α τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, πριν από τθν εκπνοι τθσ ανωτζρω προκεςμίασ 

που ορίηεται ςτθν περίπτ. αϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, εγγράφωσ ι με άλλο ςτακερό 

μζςο το οποίο τίκεται ςτθ διάκεςθ του αποδζκτθ και ςτο οποίο αυτόσ ζχει πρόςβαςθ. 

Θ προκεςμία κεωρείται ότι ζχει τθρθκεί εφόςον θ κοινοποίθςθ  τθσ διλωςθσ 

υπαναχϊρθςθσ αποςταλεί πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ.  

δ. Οι περίπτ. αϋ ζωσ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν εφαρμόηονται ςτισ πιςτωτικζσ 

ςυμφωνίεσ που καταγγζλλονται δυνάμει των άρκρων 3ια και 4γ και τθσ  παρ. 2 του άρκρου 

11 τθσ υπ’ αρικμ. Η1-130/11 (Βϋ 295) κοινισ  υπουργικισ απόφαςθσ.  

ε. Αν με τθ ςφμβαςθ από απόςταςθ μίασ χρθματοοικονομικισ υπθρεςίασ ςυνδζεται άλλθ 

ςφμβαςθ από απόςταςθ θ οποία είναι ςχετικι με χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ που 

παρζχονται από τον προμθκευτι ι από τρίτο δυνάμει ςυμφωνίασ  του τρίτου με τον 

προμθκευτι, θ πρόςκετθ αυτι ςφμβαςθ καταγγζλλεται από τον καταναλωτι, αηθμίωσ, 

όταν  αυτόσ αςκιςει το δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ που 

κακορίηονται ςτθν περίπτ. αϋ τθσ παροφςασ παραγράφου. 

ςτ. Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου δεν κίγουν τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ 

διατάξεισ που διζπουν τθν καταγγελία, τθ διακοπι ι το μθ εκτελεςτό ςυμβάςεωσ από 

απόςταςθ ι το δικαίωμα του καταναλωτι να εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ 

πριν από τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτθ ςφμβαςθ από απόςταςθ. Οι διατάξεισ αυτζσ 

ιςχφουν ανεξάρτθτα από τουσ όρουσ και τα νομικά αποτελζςματα τθσ λφςεωσ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

6. Ρλθρωμι για υπθρεςία που ζχει παραςχεκεί πριν από τθν υπαναχϊρθςθ:  

 

α. Θ εκπλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ αρχίηει 

μόνο μετά από γραπτι διλωςθ του καταναλωτι, με τθν οποία παρζχεται θ ςχετικι 

ςυναίνεςθ του.  

β. Αν ο καταναλωτισ αςκιςει το δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ που προβλζπεται ςτθν περίπτ. αϋ 

τθσ παρ. 5 του παρόντοσ άρκρου, υποχρεοφται να πλθρϊςει αποκλειςτικά, το ςυντομότερο 

δυνατόν, το τίμθμα για τθ χρθματοοικονομικι υπθρεςία που του ζχει παράςχει ο 

προμθκευτισ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από απόςταςθ. Το πλθρωτζο ποςό δεν μπορεί: 

αα. να υπερβαίνει ποςό ανάλογο με τθν ζκταςθ τθσ υπθρεςίασ που ιδθ παραςχζκθκε, ςε 

ςχζςθ με το ςφνολο των παροχϊν που προβλζπει θ ςφμβαςθ από απόςταςθ, 

ββ. ςε καμία περίπτωςθ να είναι τζτοιο που να μπορεί να εκλθφκεί ωσ ποινι.  



 

 

γ. Ο προμθκευτισ δεν μπορεί να απαιτιςει από τον καταναλωτι να καταβάλει 

οποιοδιποτε ποςό ςφμφωνα με τθν περίπτ. βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου εκτόσ αν μπορεί 

να αποδείξει ότι ο καταναλωτισ είχε δεόντωσ ενθμερωκεί για το πλθρωτζο ποςό, ςφμφωνα 

με τθν υποπερίπτ. ααϋ τθσ περίπτ. γϋ τθσ υποπαρ. Α τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου. Ο 

προμθκευτισ δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να απαιτιςει τθν πλθρωμι αυτι, αν ζχει 

αρχίςει να εκτελεί τθ ςφμβαςθ πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ υπαναχϊρθςθσ, που 

ορίηεται ςτθν περίπτ. αϋ τθσ παρ. 6 του παρόντοσ, χωρίσ προθγοφμενθ ςχετικι γραπτι 

διλωςθ του καταναλωτι. 

δ. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτον καταναλωτι, το ταχφτερο δυνατόν και 

το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν, οποιοδιποτε ποςό ζχει λάβει από 

αυτόν ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ, με 

εξαίρεςθ το ποςό που αναφζρεται ςτθν περίπτ. βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου. Θ 

προκεςμία αρχίηει από τθν θμζρα που ο προμθκευτισ ζλαβε τθ διλωςθ υπαναχϊρθςθσ. 

ε. Ο καταναλωτισ επιςτρζφει ςτον προμθκευτι, το ταχφτερο δυνατόν και το αργότερο 

εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν, οποιοδιποτε χρθματικό ποςό ι προϊόν ζχει 

λάβει από αυτόν. Θ προκεςμία αρχίηει από τθν θμζρα κατά τθν οποία ο καταναλωτισ 

απζςτειλε τθ διλωςθ υπαναχϊρθςθσ. 

7. Μθ αιτθκείςεσ υπθρεςίεσ: 

Απαγορεφεται θ παροχι ςτον καταναλωτι χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν από απόςταςθ 

χωρίσ προθγοφμενο ςχετικό αίτθμά του, όταν καλείται να τισ αποκτιςει ζναντι άμεςθσ ι 

μεταγενζςτερθσ πλθρωμισ. Αν θ παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν πραγματοποιθκεί, ο 

καταναλωτισ απαλλάςςεται από κάκε υποχρζωςθ και δεν οφείλει οποιοδιποτε τίμθμα, 

εκτόσ αν θ παροχι υπθρεςιϊν οφείλεται ςε προφανζσ λάκοσ, οπότε ο καταναλωτισ κζτει 

τθν υπθρεςία, εφόςον θ φφςθ τθσ το επιτρζπει, για εφλογο χρόνο ςτθ διάκεςθ του 

προμθκευτι. Θ μθ απάντθςθ του καταναλωτι δεν ςυνιςτά ςε καμία περίπτωςθ ςυναίνεςθ 

του.  

8.  Αυτόκλθτθ επικοινωνία:  

α. Θ χρθςιμοποίθςθ των τεχνικϊν επικοινωνίασ πρζπει να γίνεται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε 

να μθν προςβάλλεται θ ιδιωτικι ηωι του καταναλωτι.  

β. Ειδικότερα, για μθ ηθτθκείςα επικοινωνία εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 11 του 

ν. 3471/2006. 

9. Κυρϊςεισ: 

Ανεξάρτθτα από τθν επιβολι των κυρϊςεων των παρ. 2 και 3 του άρκρου 13α του 

παρόντοσ νόμου, ο καταναλωτισ μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ χρθματοοικονομικϊν 



 

 

υπθρεςιϊν από απόςταςθ οποτεδιποτε, χωρίσ ζξοδα και ποινζσ, όταν ο προμθκευτισ δεν 

τθρεί τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. 

10. Αναγκαςτικόσ χαρακτιρασ του παρόντοσ άρκρου: 

ιτρεσ με τισ οποίεσ ο καταναλωτισ παραιτείται από τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων που 

προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο ι ο προμθκευτισ απαλλάςςεται των ευκυνϊν που 

απορρζουν από το άρκρο αυτό είναι άκυρεσ.  

11. Το βάροσ τθσ απόδειξθσ:  

α. Με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτ. γϋ τθσ παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου, το βάροσ απόδειξθσ 

ςχετικά με τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων πλθροφόρθςθσ του καταναλωτι από τον 

προμθκευτι, κακϊσ και τθ γραπτι διλωςθ του καταναλωτι για τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, για τθν εκτζλεςθ τθσ, φζρει ο προμθκευτισ. 

β. Συμβατικι ριτρα θ οποία προβλζπει ότι το βάροσ τθσ απόδειξθσ για τθν τιρθςθ, εκ 

μζρουσ του προμθκευτι, του ςυνόλου ι μζρουσ των υποχρεϊςεων του κατά τισ διατάξεισ 

του παρόντοσ άρκρου, φζρει ο καταναλωτισ, κεωρείται άκυρθ ωσ καταχρθςτικι. » 

 

Άρκρο 103 

 

1. Ρριν το άρκρο 5 του ν. 2251/1994 προςτίκεται τίτλοσ ωσ εξισ: 

 

«ΜΕΟΣ ΤΕΤΑΤΟ 

ΡΩΛΘΣΘ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ» 

 

2. Το άρκρο 5 του ν. 2251/1994  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«Άρκρο 5  

Ευκφνθ κατά τθν πϊλθςθ καταναλωτικϊν αγακϊν (νόμιμθ εγγφθςθ) 

 

1. Σε κάκε πϊλθςθ ο πωλθτισ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτον καταναλωτι τα αγακά με 

τισ ςυνομολογθμζνεσ ιδιότθτεσ και χωρίσ πραγματικά ελαττϊματα, ςφμφωνα με τα άρκρα 

534επ. του Αςτικοφ Κϊδικα.  

2. Σε περίπτωςθ πϊλθςθσ μεταχειριςμζνων αγακϊν, ο πωλθτισ και ο καταναλωτισ 

μποροφν να ςυμφωνιςουν μικρότερθ χρονικι περίοδο για τθν παραγραφι τθσ ευκφνθσ του 

πωλθτι από αυτι που προβλζπεται ςτο άρκρο 554 του Αςτικοφ Κϊδικα. Σε κάκε 

περίπτωςθ, θ περίοδοσ αυτι δεν μπορεί να είναι μικρότερθ του ενόσ (1) ζτουσ.  



 

 

3. Ραραίτθςθ του καταναλωτι από τθν προςταςία του πριν από τθν εμφάνιςθ του 

ελαττϊματοσ ι τθσ ζλλειψθσ τθσ ςυνομολογθμζνθσ ιδιότθτασ είναι άκυρθ.»  

 

 

3. Μετά το άρκρο 5 του ν. 2251/1994 προςτίκεται άρκρο 5α ωσ εξισ: 

 

«Άρκρο 5α 

 Εμπορικι εγγφθςθ 

 

1. Κάκε πωλθτισ ι παραγωγόσ μπορεί να παρζχει εμπορικι εγγφθςθ, θ οποία ςυνίςταται 

ςτθν ανάλθψθ από μζρουσ του κάκε μορφισ υποχρζωςθ ζναντι του καταναλωτι, επιπλζον 

τθσ νόμιμθσ εγγφθςθσ, για επιςτροφι του καταβλθκζντοσ τιμιματοσ, αντικατάςταςθ, 

επιςκευι ι φροντίδα με οποιονδιποτε τρόπο του καταναλωτικοφ αγακοφ, χωρίσ επιπλζον 

επιβάρυνςθ, αν αυτό δεν ανταποκρίνεται ςτα χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτθ 

διλωςθ εγγφθςθσ ι ςτθ ςχετικι διαφιμιςθ.  

2. Ο πωλθτισ ι παραγωγόσ παρζχει τθν εγγφθςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

εγγράφωσ ι πάνω ςε άλλο ςτακερό μζςο αποτφπωςθσ  το οποίο είναι διακζςιμο και 

προςιτό ςτον καταναλωτι. Θ εγγφθςθ περιλαμβάνει, με απλι, ευανάγνωςτθ και κατανοθτι 

διατφπωςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, τουλάχιςτον τθν επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του 

εγγυθτι, το αγακό ςτο οποίο αναφζρεται θ εγγφθςθ, το ακριβζσ περιεχόμενό τθσ, τθ 

διάρκεια  και τθν ζκταςθ τθσ εδαφικισ τθσ ιςχφοσ. Στθν εγγφθςθ αυτι δθλϊνονται με 

ςαφινεια και πλθρότθτα τα δικαιϊματα του καταναλωτι και διευκρινίηεται ότι τα 

δικαιϊματα αυτά δεν κίγονται από τθν εμπορικι εγγφθςθ. Θ εγγφθςθ πρζπει να είναι 

ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και να μθν αναιρείται από υπερβολικζσ ριτρεσ 

εξαιρζςεων.  

3. Θ παράβαςθ των διατάξεων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν κίγει το κφροσ τθσ 

εγγφθςθσ, τθν οποία ο καταναλωτισ μπορεί να επικαλεςκεί και να απαιτιςει τθν τιρθςι 

τθσ. Πταν για διαρκι καταναλωτικά αγακά με εκτιμϊμενθ πικανι διάρκεια ηωισ άνω των 

δφο (2) ετϊν δεν παρζχεται εμπορικι εγγφθςθ, ο πωλθτισ το γνωςτοποιεί ςτον καταναλωτι 

με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο εγγράφωσ ι πάνω ςε ςτακερό μζςο πριν από τθν 

πϊλθςθ και ταυτόχρονα γνωςτοποιεί  με τον ίδιο τρόπο ότι ςε κάκε περίπτωςθ ιςχφουν τα 

δικαιϊματά του καταναλωτι από τθ διετι νόμιμθ εγγφθςθ, όπωσ αυτά εξειδικεφονται ςτο  

άρκρο 5 του παρόντοσ νόμου και ςτα άρκρα 534 επ. του Αςτικοφ Κϊδικα. H πικανι 

διάρκεια ηωισ του αγακοφ είναι ο εφλογα αναμενόμενοσ χρόνοσ κατά τον οποίο μπορεί να 



 

 

χρθςιμοποιείται ςφμφωνα με τον προοριςμό του, ζςτω και ζπειτα από επιςκευι ι 

αντικατάςταςθ ανταλλακτικϊν, μζχρισ ότου θ φκορά από τθν τακτικι χριςθ καταςτιςει το 

προϊόν άχρθςτο ι τθν περαιτζρω χριςθ του οικονομικά αςφμφορθ. Ο πωλθτισ φζρει το 

βάροσ απόδειξθσ ότι ζλαβε χϊρα θ ενθμζρωςθ αυτι.  

4. Σε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του αγακοφ ι ανταλλακτικοφ του, θ εμπορικι εγγφθςθ 

αυτόματα ανανεϊνεται για όλθ τθ διάρκειά τθσ ωσ προσ το νζο αγακό ι ανταλλακτικό, 

εκτόσ αν ςε αυτι ορίηεται διαφορετικά. Αν κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εμπορικισ 

εγγφθςθσ, θ οποία παρζχει επιςκευι καταναλωτικοφ αγακοφ, το αγακό εμφανίςει κάποιο 

ελάττωμα και ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ επιςκευισ του υπερβαίνει τισ δεκαπζντε (15) 

εργάςιμεσ θμζρεσ, ο καταναλωτισ δικαιοφται να ηθτιςει τθν προςωρινι αντικατάςταςι του 

για όςο χρόνο διαρκεί θ επιςκευι.» 

 

4. Μετά το άρκρο 5α του ν. 2251/1994, όπωσ αυτό προςτίκεται με τθν παρ. 3 του 

παρόντοσ άρκρου, προςτίκεται άρκρο 5β ωσ εξισ: 

 

«Άρκρο 5β 

 Οδθγίεσ χριςθσ και τεχνικι υποςτιριξθ μετά τθν πϊλθςθ 

 

1. Ο παραγωγόσ οφείλει να παρζχει ςτον καταναλωτι ςαφείσ και πλιρεισ οδθγίεσ για τθ χριςθ, τθ 

διατιρθςθ, τθ ςυντιρθςθ και τθν πλιρθ αξιοποίθςθ του αγακοφ κατά τθ χριςθ και τθ διατιρθςι 

του. Οι οδθγίεσ αυτζσ πρζπει να παρζχονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι με ςφμβολα διεκνϊσ 

κακιερωμζνα εγγράφωσ ι πάνω ςε ςτακερό μζςο αποτφπωςθσ, που είναι διακζςιμο και προςιτό 

ςτον καταναλωτι. Από τθν εφαρμογι των προθγοφμενων εδαφίων εξαιροφνται τα προϊόντα που 

είναι απλά  ςτθν καταςκευι, τθ χριςθ και τθ ςυντιρθςι τουσ, εφόςον  για τα προϊόντα αυτά δεν 

παρζχονται από τον καταςκευαςτι οδθγίεσ ςε οποιαδιποτε γλϊςςα. 

2. Οι παραγωγοί και οι πωλθτζσ καινοφργιων διαρκϊν καταναλωτικϊν αγακϊν 

εξαςφαλίηουν ςτουσ καταναλωτζσ τθ ςυνεχι παροχι τεχνικϊν υπθρεςιϊν για τθ ςυντιρθςθ 

και τθν επιςκευι τουσ, κακϊσ και τθν ευχερι προμικεια ανταλλακτικϊν και άλλων αγακϊν  

που απαιτοφνται για τθ χριςθ τουσ ςφμφωνα με τον προοριςμό τουσ, για χρονικό διάςτθμα 

τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν από τθν παράδοςθ του αγακοφ.»  

 

Άρκρο 104 

 

1. Ρριν από το άρκρο 7 του ν.2251/1994 προςτίκεται τίτλοσ ωσ εξισ: 

 



 

 

«ΜΕΟΣ ΡΕΜΡΤΟ 

ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» 

 

2. Θ παρ. 1 του άρκρου 7 του ν. 2251/1994  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«1. Για τθν  εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν οι οριςμοί του παραγωγοφ και του 

διανομζα όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν υπ’ αρικμ. Η3-2810/2004 (Βϋ1885) κοινι υπουργικι 

απόφαςθ. Οι παραγωγοί υποχρεοφνται να διακζτουν ςτθν αγορά μόνο αςφαλι προϊόντα.»  

 

3. Στο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρκρου 7 του ν. 2251/1994 θ λζξθ «προμθκευτζσ» 

αντικακίςταται με τθ φράςθ «παραγωγοί και οι διανομείσ». 

 

4. Θ παρ. 9 του άρκρου 7 του ν. 2251/1994  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«9. Πταν οι παραγωγοί και διανομείσ γνωρίηουν ι οφείλουν να γνωρίηουν, από 

πλθροφορίεσ που διακζτουν και τθν επαγγελματικι τουσ πείρα, ότι αγακό που ζχουν 

διακζςει ςτθν αγορά παρουςιάηει κινδφνουσ για τον καταναλωτι που είναι αςυμβίβαςτοι 

με τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ, οφείλουν να ενθμερϊνουν αμελλθτί τθ Γενικι Γραμματεία 

Βιομθχανίασ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και κάκε άλλθ αρμόδια αρχι, για 

τθν πρόλθψθ των κινδφνων αυτϊν.» 

5. Στθν παρ. 10 του άρκρου 7 του ν. 2251/1994 θ λζξθ 

«προμθκευτζσ» αντικακίςταται με τθ φράςθ «παραγωγοί και διανομείσ». 

 

6. Μετά τθν παρ. 11 του άρκρου 7 του ν. 2251/1994 προςτίκεται 

παρ. 11α ωσ εξισ: 

«11α. Οι αρμόδιεσ αρχζσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν υπϋ αρικμ. Η3-2810/2004 κοινι 

υπουργικι απόφαςθ, ελζγχουν αν τα προϊόντα που διατίκενται ςτθν αγορά είναι αςφαλι. 

α) Οι αρμόδιεσ αρχζσ  ενεργοφν ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του κινδφνου, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν αρχι τθσ προφφλαξθσ.  

β) Οι γενικζσ αρχζσ για τθν επίκεςθ τθσ ςιμανςθσ CE προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του 

άρκρου 30 του Κανονιςμοφ 765/2008/ΕΚ. Θ ςιμανςθ CE τοποκετείται μόνο ςε προϊόντα για 



 

 

τα οποία προβλζπεται θ επίκεςι τθσ. Οι αρμόδιεσ αρχζσ ελζγχουν τθν ορκι εφαρμογι τθσ 

επίκεςθσ τθσ ςιμανςθσ CE και λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα όταν γίνεται ανάρμοςτθ 

χριςθ τθσ. Πταν θ ςιμανςθ CE τοποκετείται ςε προϊόντα ςτα οποία δεν προβλζπεται θ 

επίκεςι τθσ, θ αρμόδια αρχι για τθ γενικι αςφάλεια προϊόντων, επιβάλλει με απόφαςι 

τθσ τθν προςωρινι απαγόρευςθ τθσ διάκεςθσ του προϊόντοσ ι τθν απόςυρςι του από τθν 

αγορά και κυρϊςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13α. Το προϊόν κα διατεκεί  και 

πάλι ςτθν αγορά, μόνο αν ςυμμορφϊνεται με τθν ανωτζρω νομοκεςία (αφαίρεςθ τθσ 

ςιμανςθσ CE).» 

 

7. Θ παρ. 12 του άρκρου 7 του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«12. Οι αποφάςεισ των παρ. 6 και 11α του παρόντοσ άρκρου κοινοποιοφνται ςτον 

ενδιαφερόμενο, με απόδειξθ παραλαβισ, με πρόςκλθςθ για απάντθςθ από τον 

ενδιαφερόμενο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επίδοςθσ δια του 

ταχυδρομείου, τθσ τθλεομοιοτυπίασ και του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Κατά των 

αποφάςεων αυτϊν επιτρζπεται θ άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ενϊπιον του 

Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ. Ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

αποφαίνεται επί τθσ προςφυγισ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία εξιντα (60) θμερϊν από 

τθν άςκθςι τθσ.» 

 

8. Θ παρ. 13 του άρκρου 7 του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«13. Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και αρχζσ οι οποίεσ, κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, 

διαπιςτϊνουν τθν φπαρξθ μθ αςφαλϊν ι επικίνδυνων αγακϊν υποχρεοφνται να 

διαβιβάηουν αμζςωσ τα ςχετικά ςτοιχεία ςτθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.» 

 

 

Άρκρο 105 

 

1. Ο τίτλοσ του άρκρου 7α του ν. 2251/1994  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«Άρκρο 7α   

 Ψυχικι υγεία των ανιλικων καταναλωτϊν» 

 



 

 

2. Θ  παρ. 1 του άρκρου 7α του ν. 2251/1994  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«1. α) Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να διακζτουν ςτθν αγορά προϊόντα τα οποία, ωσ εκ 

του προοριςμοφ, τθσ χριςθσ ι των ςυνκθκϊν διάκεςθσ δεν ενζχουν κινδφνουσ για τθν 

ψυχικι, πνευματικι ι θκικι ανάπτυξθ των ανθλίκων. Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ 

άρκρου, προμθκευτισ είναι και ο παραγωγόσ καταναλωτικοφ προϊόντοσ, κατά τθν ζννοια 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του παρόντοσ νόμου, ο αντιπρόςωπόσ του, ο ειςαγωγζασ 

καταναλωτικοφ προϊόντοσ ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ε.Ε. και κάκε επαγγελματίασ που ςυμμετζχει 

ςτθν αλυςίδα εφοδιαςμοφ τθσ αγοράσ καταναλωτικοφ προϊόντοσ και μπορεί να επθρεάςει 

τα χαρακτθριςτικά τθσ αςφάλειασ του, κακϊσ και ο διανομζασ. 

β) Οι προμθκευτζσ οφείλουν να προβάλλουν τα προϊόντα που απευκφνονται ςε ανιλικουσ 

με τρόπο ϊςτε να μθ ςτρεβλϊνεται άμεςα ι ζμμεςα θ εικόνα τθσ παιδικισ θλικίασ 

αλλοιϊνοντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ και να μθν ενιςχφεται το αίςκθμα του 

καταναλωτιςμοφ με τθν προβολι τθσ ευδαιμονίασ ωσ αποκλειςτικά ςυνδεόμενθσ με τθν 

απόκτθςθ των ςυγκεκριμζνων προϊόντων.  

γ) Οι προμθκευτζσ υποχρεοφνται να διακζτουν ςτθν αγορά προϊόντα, τθρουμζνων των 

διατάξεων για τα προςωπικά δεδομζνα των ανθλίκων.» 

 

3. Θ περίπτ. εϋ  τθσ παρ. 2 του άρκρου 7α του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«ε) καλλιεργοφν διακρίςεισ λόγω φυλισ, φφλου, κρθςκείασ, ικαγζνειασ,  αναπθρίασ ι 

ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ. » 

 

4.  Στθν παρ. 2 του άρκρου 7α του ν. 2251/1994 προςτίκενται  περιπτ. ηϋ και θϋ ωσ εξισ:  

 

«η) εγείρουν άμεςα ι ζμμεςα, πρόωρα, τον ερωτιςμό μζςω λεκτικϊν ι εικονικϊν 

αναπαραςτάςεων με ςεξουαλικά μθνφματα που δεν ςυνάδουν με τθν εικόνα τθσ παιδικισ 

θλικίασ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά αυτισ ι αναπαράγουν ζμφυλα ςτερεότυπα, 

 

 θ) εξοικειϊνουν, άμεςα ι ζμμεςα,  τουσ ανθλίκουσ με ανικικεσ ι αςεβείσ πράξεισ.». 

 



 

 

5. Θ παρ. 3 του άρκρου 7α του ν. 2251/1994 αναρικμείται ςε παρ. 7 και αντικακίςταται ωσ 

εξισ:  

 

«7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ 

Επιτροπισ τθσ παρ. 5, επιβάλλονται για τθν προςταςία των ανθλίκων  περιοριςτικά και 

διορκωτικά μζτρα ςτθν κυκλοφορία προϊόντων, βιομθχανικϊν προϊόντων και θλεκτρονικϊν 

προϊόντων,  όπωσ αναφζρονται ςτθν παρ. 3, τα οποία, υπό ςυνικεισ ι ευλόγωσ 

προβλζψιμεσ ςυνκικεσ, ενζχουν ςοβαροφσ κινδφνουσ για τθν ψυχικι, πνευματικι ι θκικι 

ανάπτυξθ των ανθλίκων, όπωσ τροποποίθςθ τθσ επιςιμανςισ τουσ ι υπαγωγι τθσ 

εμπορίασ τουσ ςε όρουσ. Θ απόφαςθ αυτι υπόκειται ςτθν ενδικοφανι προςφυγι τθσ παρ. 

12 του άρκρου 7, που εφαρμόηεται αναλόγωσ». 

 

6. Θ παρ. 4 του άρκρου 7α του ν. 2251/1994 αναρικμείται ςε παρ. 

5 και αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«5. Στθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  ςυνιςτάται Επιτροπι Ρροςταςίασ Ανθλίκων, θ οποία αποτελεί 

ςυμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Γενικοφ Γραμματζα Εμπορίου και Ρροςταςίασ 

Καταναλωτι για κζματα εφαρμογισ του παρόντοσ. Θ Επιτροπι αυτι, θ οποία ςυγκροτείται 

με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, αποτελείται από τα κάτωκι μζλθ και 

ιςάρικμα αναπλθρωματικά τουσ:  

α) ζναν εκπρόςωπο του Συνθγόρου του Ρολίτθ,  

β) ζναν εκπρόςωπο του Συνθγόρου Καταναλωτι,  

γ) ζναν εκπρόςωπο του Ινςτιτοφτου Υγείασ του Ραιδιοφ,  

δ) ζνα μζλοσ Διδακτικοφ και Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ (ΔΕΡ) ι Επιςτθμονικοφ Ρροςωπικοφ 

(ΕΡ)  Ανωτάτου Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (ΑΕΙ) με εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ςε κζματα 

παιδοψυχολογίασ ι κοινωνιολογίασ,   

ε) ζναν εκπρόςωπο του Εκνικοφ Συμβουλίου Αγοράσ και Καταναλωτι που προζρχεται από 

τισ ενϊςεισ καταναλωτϊν,  

ςτ) ζναν εκπρόςωπο τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ των Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ,  

η) ζναν εκπρόςωπο του Συνδζςμου Βιοτεχνϊν Ραιχνιδιϊν,  

θ) ζναν εκπρόςωπο τθσ Ελλθνικισσ Συνομοςπονδίασ Εμπορίου και Επιχειρθματικότθτασ,  



 

 

κ) ζναν εκπρόςωπο τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι.  

Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, πλθν του μζλουσ ΔΕΡ ι ΕΡ ΑΕΙ, προτείνονται, με τουσ αναπλθρωτζσ 

τουσ, από τουσ οικείουσ φορείσ μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από 

τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

Το μζλοσ ΔΕΡ ι ΕΡ ΑΕΙ προτείνεται εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ από τον Υπουργό Ραιδείασ, 

Ζρευνασ  και Θρθςκευμάτων. Αν οι φορείσ ι ο Υπουργόσ Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων δεν προτείνουν τουσ εκπροςϊπουσ τουσ μζςα ςτθν προκεςμία του 

προθγοφμενου εδαφίου, αυτοί ορίηονται από τον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Τα 

μζλθ τθσ Επιτροπισ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ο Ρρόεδροσ και Αντιπρόεδροσ, κακϊσ και ο 

γραμματζασ αυτισ  ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, με 

κθτεία δφο (2) ετϊν. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ρυκμίηονται τα 

ειδικότερα κζματα αρμοδιότθτασ και λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ και κάκε ςχετικό 

κζμα».  

7. Θ παρ. 5 του άρκρου 7α του ν. 2251/1994 αναρικμείται ςε παρ. 3 και αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 

 

«3. Οι παραγωγοί, θλεκτρονικϊν προϊόντων ψυχαγωγίασ και απαςχόλθςθσ κατά τον 

ελεφκερο χρόνο, όπωσ θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν και βιντεοπαιχνιδιϊν, υποχρεοφνται να 

προβάλλουν τα προϊόντα αυτά ανάλογα με τισ θλικιακζσ ομάδεσ προσ τισ οποίεσ 

απευκφνονται.»   

8. Θ παρ. 6 του άρκρου 7α  του ν. 2251/1994 αναρικμείται ςε 

παρ. 4 και αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«4. Επιχειριςεισ που διακζτουν δωρεάν ι ζναντι αμοιβισ τθ χριςθ θλεκτρονικϊν 

παιχνιδιϊν και λοιπϊν ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςτουσ καταναλωτζσ ςε χϊρουσ όπου ζχουν 

πρόςβαςθ και ανιλικοι υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 

3 του παρόντοσ άρκρου» 

9. Στο άρκρο 7α  του ν. 2251/1994 προςτίκεται παρ. 4α ωσ εξισ:  

«4α. Με απόφαςθ του  Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ εκδίδεται Κϊδικασ 

Δεοντολογίασ για τισ επιχειριςεισ τθσ παρ. 4 του παρόντοσ άρκρου, φςτερα από ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ρροςταςίασ Ανθλίκων τθσ παρ. 5 του παρόντοσ.» 



 

 

10. Μετά τθν παρ. 5 του άρκρου 7α του ν. 2251/1994, όπωσ αυτι αντικακίςταται με το 

παρόν άρκρο,  προςτίκεται παρ. 6 ωσ εξισ:  

«6. Θ Επιτροπι, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ και εφόςον αυτό κρίνεται ςκόπιμο 

ανάλογα με τθν υπό εξζταςθ καταγγελία, ηθτά τθ  ςυνδρομι ι και τθ  ςυμμετοχι ςτισ 

ςυνεδριάςεισ άλλων φορζων ι οργανιςμϊν των οποίων οι αρμοδιότθτεσ άπτονται ι είναι 

ςυναφείσ με τθν υπό εξζταςθ υπόκεςθ.» 

 

10. Θ παρ. 7 του άρκρου 7α του ν. 2251/1994 αναρικμείται ςε παρ. 8. 

 

Άρκρο 106 

 

Ρριν το άρκρο 8 ν. 2251/1994 προςτίκεται τίτλοσ ωσ εξισ: 

 

«ΜΕΟΣ ΕΚΤΟ  

ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ» 

 

Άρκρο 107 

 

1. Ρριν το άρκρο 9 του ν. 2251/1994 προςτίκεται τίτλοσ ωσ εξισ: 

 

«ΜΕΟΣ ΕΒΔΟΜΟ 

 ΔΙΑΦΘΜΙΣΘ – ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΡΑΚΤΙΚΕΣ» 

 



 

 

2. Θ περίπτ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του ν. 2251/1994  καταργείται και θ περίπτ. γϋ 

αναρικμείται ςε περίπτ. βϋ. 

 

3. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 6 του άρκρου 9 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

 

«Για τθν εφαρμογι του προθγοφμενου εδαφίου, οι τθλεοπτικοί ςτακμοί λογίηονται ωσ 

προμθκευτζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 1α.» 

 

4. Θ  παρ. 8 του άρκρου 9 του ν. 2251/1994  καταργείται. 

 

5. Οι περίπτ. αϋ και βϋ του άρκρου 9α του ν. 2251/1994 καταργοφνται. Θ περίπτ γϋ 

αναρικμείται ςε περίπτ. αϋ, θ περίπτ. δϋ αναρικμείται ςε περίπτ. βϋ, θ περίπτ. εϋ 

αναρικμείται ςε περίπτ. γϋ, θ περίπτ. ςτϋ αναρικμείται ςε περίπτ. δϋ, θ περίπτ. ηϋ 

αναρικμείται ςε περίπτ. εϋ, θ περίπτ. θϋ αναρικμείται ςε περίπτ. ςτϋ, θ περίπτ. κϋ 

αναρικμείται ςε περίπτ. ηϋ, θ περίπτ. ιϋ αναρικμείται ςε περίπτ. θϋ, θ περίπτ. ιαϋ 

αναρικμείται ςε περίπτ. κϋ, θ περίπτ. ιβϋ αναρικμείται ςε περίπτ. ιϋ. 

 

6. Θ περίπτ. ιβϋ του άρκρου 9α του ν. 2251/1994 όπωσ αναρικμικθκε ςε περίπτ. ιϋ 

ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«ι) νομοκετικϊσ κατοχυρωμζνο επάγγελμα,  επαγγελματικι δραςτθριότθτα ι ομάδα 

επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων θ πρόςβαςθ ςτθν οποία ι θ άςκθςι τθσ ι ζνασ από τουσ 

τρόπουσ άςκθςισ τθσ  προχποκζτει, άμεςα ι ζμμεςα, ειδικά επαγγελματικά προςόντα 

ςφμφωνα με το π.δ. 38/2010 (Αϋ  78), τον ν. 3919/2011 (Αϋ 32), ι ειδικότερα 

νομοκετιματα.» 

 



 

 

7. Στθν περίπτ. γϋ του άρκρου 9θ του ν. 2251/1994 θ φράςθ «τθσ παραγράφου 6 του 

άρκρου 4 του παρόντοσ νόμου και» καταργείται. 

 

8. Στθν περίπτ. ςτϋ του άρκρου 9θ του ν. 2251/1994 θ φράςθ «εκτόσ αν τα προϊόντα αυτά 

αποτελοφν υποκατάςτατα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5 του άρκρου 4» 

αντικακίςταται με τθ  φράςθ  «ςφμφωνα με τα άρκρα 4β και 4η, εκτόσ αν τα προϊόντα 

αυτά αποτελοφν υποκατάςτατα». 

 

9. Θ παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του άρκρου 9κ του ν. 2251/1994 αναρικμοφνται ςε παρ. 2, 

3, 4, 5 και 6 και προςτίκεται παρ. 1 ωσ εξισ:  

 

«Πταν παραβιάηονται οι διατάξεισ του παρόντοσ μζρουσ εφαρμόηονται, ςυμπλθρωματικά 

με τισ κυρϊςεισ του άρκρου 13α του παρόντοσ νόμου, οι διατάξεισ των επόμενων 

παραγράφων.». 

 

10. Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 9κ του ν. 2251/1994, όπωσ αυτι 

αντικαταςτάκθκε με τθν προθγοφμενθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου, 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«Κάκε καταναλωτισ ι ζνωςθ καταναλωτϊν ζχει το δικαίωμα, όταν  παραβιάηονται οι 

διατάξεισ των άρκρων 9 και 9γ ζωσ 9θ, να ηθτά τθν δικαςτικι παφςθ κάκε ακζμιτθσ 

εμπορικισ πρακτικισ και τθν παράλειψι τθσ ςτο μζλλον, κακϊσ και αποηθμίωςθ για τθ 

ηθμία που υπζςτθ εξαιτίασ τθσ πρακτικισ αυτισ.» 

 

Άρκρο 108 

 

1. Μετά το άρκρο 9κ του ν.2251/1994, ο  τίτλοσ «ΜΕΟΣ ΔΕΥΤΕΟ: ΟΓΑΝΩΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του ν.2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«ΜΕΟΣ ΟΓΔΟΟ  

 ΟΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

 

2. Στο άρκρο 10 του ν.2251/1994  προςτίκεται τίτλοσ ωσ εξισ: 

 



 

 

«Άρκρο 10  

Ενϊςεισ καταναλωτϊν - Συλλογικά μζςα προςταςίασ» 

 

 

3. Στθν περίπτ. εϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 10 του ν. 2251/1994 μετά τθ φράςθ «διεκνείσ 

ενϊςεισ καταναλωτϊν» προςτίκεται  θ φράςθ:  

 

«κακϊσ και δωρεζσ, χορθγίεσ, ενιςχφςεισ από επιςτθμονικοφσ φορείσ, ιδρφματα, νομικά 

πρόςωπα  με κοινωνικό ι κοινωφελι ςκοπό.» 

 

4. Στθν περίπτ. ηϋ τθσ παρ. 6 του άρκρου 10 του ν. 2251/1994 μετά τθ λζξθ «εκδθλϊςεων» 

προςτίκεται θ φράςθ  «ςεμιναρίων, ερευνϊν και εκκζςεων.» 

 

5. Θ παρ. 8 του άρκρου 10 του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«8. Απαγορεφεται ςτισ ενϊςεισ καταναλωτϊν να δζχονται δωρεζσ, ειςφορζσ και ενιςχφςεισ 

κάκε είδουσ από προμθκευτζσ ι οργανϊςεισ τουσ, κακϊσ και από πολιτικά κόμματα ι 

άλλεσ πολιτικζσ  οργανϊςεισ οποιαςδιποτε μορφισ. Στθν ζννοια του προμθκευτι 

περιλαμβάνονται και τα φυςικά πρόςωπα που κατζχουν κζςθ προζδρου, διευκφνοντοσ ι 

εντεταλμζνου ςυμβοφλου ι νόμιμου εκπροςϊπου εταιριϊν. Κατ’  εξαίρεςθ, επιτρζπεται 

ςτισ ενϊςεισ καταναλωτϊν να δζχονται ενιςχφςεισ από τισ αναγνωριςμζνεσ πανελλινιεσ και 

περιφερειακζσ ενϊςεισ προμθκευτϊν, όπωσ τα επιμελθτιρια και οι δευτεροβάκμιεσ ι 

τριτοβάκμιεσ ενϊςεισ αυτϊν (ομοςπονδίεσ ι ςυνομοςπονδίεσ, πανελλινιουσ ι 

περιφερειακοφσ ςυνδζςμουσ).» 

 

6. Θ παρ. 9 του άρκρου 10 του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«9. Οι ενϊςεισ καταναλωτϊν οποιουδιποτε βακμοφ δεν επιτρζπεται να ςτεγάηονται ςε 

χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ κατοικία ι επαγγελματικι ςτζγθ νομικϊν ι φυςικϊν 

προςϊπων που ςυμμετζχουν ςε αυτζσ. Οι ενϊςεισ καταναλωτϊν επιτρζπεται να 

ςτεγάηονται ςε χϊρουσ του Δθμοςίου  ι ςε χϊρουσ των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, πρϊτου και δεφτερου βακμοφ,  ι άλλων δθμόςιων νομικϊν προςϊπων.» 



 

 

 

7. Στθν παρ. 16 του άρκρου 10 του ν. 2251/1994 προςτίκεται περίπτωςθ λλϋ  ωσ εξισ: 

 

«λλ) του ν. 4438/2016 (Αϋ 220)» 

8.  Το δεφτερο και το τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 22 του άρκρου 10  του ν. 2251/1994  

καταργοφνται. 

 

9. Θ παρ.1 του άρκρου 11 του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

 

«1. Στθν ζδρα κάκε Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, κακϊσ και ςτθν ζδρα κάκε επαρχείου, 

ςυςτινεται από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχθ επιτροπι φιλικοφ διακανονιςμοφ για τθν 

εξϊδικθ επίλυςθ διαφορϊν ανάμεςα ςε προμθκευτζσ και ςε καταναλωτζσ ι ενϊςεισ 

καταναλωτϊν.» 

10. Το τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2251/1994 

αντικακίςταται ωσ εξισ:  

 

« Ο γραμματζασ τθσ επιτροπισ και ο αναπλθρωτισ του, προζρχονται από το τμιμα 

Εμπορίου τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ και προτείνονται 

ςτον Συνιγορο του Καταναλωτι από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχθ.» 

11. Στθν παρ. 9 του άρκρου 11 του ν. 2251/1994 θ λζξθ «Ν.Α.» αντικακίςταται με τισ λζξεισ  

«Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ». 

 

12. Στθν παρ. 10 του άρκρου 11 του ν. 2251/1994 θ λζξθ «Νομάρχθ» αντικακίςταται με τθ 

λζξθ «Ρεριφερειάρχθ». 

 

13. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 12 του ν. 2251/1994  αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 

 

«Θ κθτεία των μελϊν του Ε.Σ.Κ.Α. λιγει ςε περίπτωςθ κανάτου, παραίτθςθσ, διακοπισ τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτο φορζα που εκπροςωποφν, αποβολισ τθσ οικείασ ζνωςθσ 

καταναλωτϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 27 του άρκρου 10,  ι αν ο φορζασ κοινοποιιςει ςτον 

Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ζγγραφθ διλωςι του για τθν αντικατάςταςθ  του 



 

 

τακτικοφ  ι του αναπλθρωματικοφ μζλουσ που ζχει ορίςει και τον οριςμό νζου μζλουσ ςτθ 

κζςθ αυτοφ.»  

 

Άρκρο 109 

 

1. Ρριν το άρκρο 13α του ν.2251/1994 προςτίκεται τίτλοσ ωσ εξισ: 

 

«ΜΕΟΣ ΕΝΑΤΟ 

 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΚΥΩΣΕΙΣ» 

 

2. Θ παρ. 1 του άρκρου 13α του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

  

«1.Οι καταγγελίεσ των καταναλωτϊν εναντίον προμθκευτι, πωλθτι, παραγωγοφ ι 

διανομζα που υποβάλλονται ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Ρροςταςίασ 

Καταναλωτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, κοινοποιοφνται, με απόδειξθ 

παραλαβισ, ςτον προμθκευτι, πωλθτι, παραγωγό ι διανομζα με πρόςκλθςθ για 

απάντθςθ, με κάκε πρόςφορο τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επίδοςθσ δια του 

ταχυδρομείου, τθσ τθλεομοιοτυπίασ και του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ο προμθκευτισ, 

πωλθτισ, παραγωγόσ ι διανομζασ υποχρεοφται να απαντά εγγράφωσ ι με άλλο ςτακερό 

μζςο, ςτισ καταγγελίεσ μζςα ςτθν προκεςμία που τάςςεται από τθ Γενικι Γραμματεία 

Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι, θ οποία αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ».  

 

3. Θ παρ. 2 του άρκρου 13α του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«2. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του Ροινικοφ Κϊδικα και των Κανόνων φκμιςθσ τθσ 

Αγοράσ Ρροϊόντων και τθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν, ςε βάροσ των προμθκευτϊν, πωλθτϊν, 

παραγωγϊν ι διανομζων που παραβαίνουν τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου επιβάλλεται, 

με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, κατόπιν καταγγελίασ ι και 

αυτεπαγγζλτωσ, μια ι περιςςότερεσ από τισ παρακάτω κυρϊςεισ:  

α) ςφςταςθ για ςυμμόρφωςθ, εντόσ οριηόμενθσ προκεςμίασ και άρςθ τθσ προςβολισ και 

παράλειψθσ ςτο μζλλον ι αν ο προμθκευτισ, πωλθτισ, παραγωγόσ ι διανομζασ ζχει ιδθ 

ςυμμορφωκεί, ςφςταςθ παράλειψθσ τθσ προςβολισ ςτο μζλλον. 



 

 

β) πρόςτιμο από χίλια πεντακόςια (1.500) ζωσ ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ. Σε 

περίπτωςθ που εκδοκοφν ςε βάροσ του ίδιου προμθκευτι, πωλθτι, παραγωγοφ ι 

διανομζα περιςςότερεσ από τρεισ (3) αποφάςεισ επιβολισ προςτίμου, το ανϊτατο όριο 

προςτίμου διπλαςιάηεται. 

γ) προςωρινι διακοπι τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι τμιματόσ τθσ για χρονικό 

διάςτθμα από τρεισ (3) μινεσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ ςε περίπτωςθ που εκδοκοφν ςε βάροσ του 

ίδιου προμθκευτι, πωλθτι, παραγωγοφ ι διανομζα περιςςότερεσ από τρεισ (3) αποφάςεισ 

επιβολισ προςτίμου.» 

 

4. Θ παρ. 3 του άρκρου 13α του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

 

«3. Σε βάροσ του προμθκευτι, πωλθτι, παραγωγοφ ι διανομζα, ο οποίοσ δεν απαντά ςε 

καταγγελίεσ καταναλωτϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 1, ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

μπορεί να προβεί ςε:  

α) ςφςταςθ για ςυμμόρφωςθ, μζςα ςε οριηόμενθ προκεςμία και άρςθ τθσ προςβολισ και 

παράλειψθσ ςτο μζλλον  ι, αν ο προμθκευτισ, πωλθτισ, παραγωγόσ ι διανομζασ ζχει ιδθ 

ςυμμορφωκεί, ςφςταςθ παράλειψθσ τθσ προςβολισ ςτο μζλλον με προειδοποίθςθ 

επιβολισ προςτίμου, 

β) επιβολι προςτίμου από πεντακόςια (500) ευρϊ ζωσ πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ.» 

 

5. Στθν παράγραφο 5 του άρκρου 13α του ν. 2251/1994 θ λζξθ «προμθκευτζσ» 

αντικακίςταται με τθ φράςθ: «προμθκευτζσ, πωλθτζσ, παραγωγοί ι διανομείσ». 

 

 

6. Στο άρκρο 13β του ν. 2251/1994 προςτίκεται τίτλοσ ωσ εξισ: 

«Άρκρο 13β 

 Διαχείριςθ καταγγελιϊν-παραπόνων-ερωτθμάτων καταναλωτϊν» 

 

7. Το πζμπτο εδάφιο τθσ περίπτ. γϋ του άρκρου 13β του ν. 2251/1994  αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 

«Ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ι ο Γενικόσ Γραμματζασ Εμπορίου Ρροςταςίασ 

Καταναλωτι κατά το ςτάδιο διερεφνθςθσ τθσ καταγγελίασ  μπορεί να ηθτιςει 

αιτιολογθμζνθ γνϊμθ από το  Συνιγορο του Καταναλωτι, ο οποίοσ τθν παρζχει μζςα ςε 

δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ ερωτιματοσ.» 



 

 

 

8. Το ζκτο εδάφιο τθσ περ. γϋ του άρκρου 13β του ν. 2251/1994  

καταργείται. 

 

Άρκρο 110 

 

1. Θ παρ.  3 του άρκρου 14  του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«3. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ κωδικοποιοφνται, ςε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεισ του παρόντοσ κακϊσ και όλων 

των ςυναφϊν νόμων, προεδρικϊν διαταγμάτων και κανονιςτικϊν αποφάςεων που 

ρυκμίηουν κζματα προςταςίασ των καταναλωτϊν (νομοκετικι κωδικοποίθςθ). Κατά τθν 

κωδικοποίθςθ επιτρζπεται νζα αρίκμθςθ των άρκρων και διάρκρωςθ των διατάξεϊν τουσ, 

θ διαγραφι, θ ςφμπτυξθ ι θ διεφρυνςθ των άρκρων και του αρικμοφ τουσ, κακϊσ και θ 

μεταγλϊττιςθ και οποιαδιποτε αναγκαία φραςτικι μεταβολι των κειμζνων, χωρίσ 

αλλοίωςθ τθσ εννοίασ τουσ.  

β) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ κωδικοποιοφνται οι διατάξεισ του 

παρόντοσ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν ςε ενιαίο κείμενο (διοικθτικι 

κωδικοποίθςθ).» 

 

2. Το τρίτο και το τζταρτο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 14 του ν. 2251/1994 

καταργοφνται. 

3. Θ παρ. 7 του άρκρου 14  του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«7. Ρροκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ προςταςία τθσ αςφάλειασ και των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, θ διαφάνεια ςτθ λειτουργία τθσ αγοράσ, θ ενίςχυςθ του 

ανταγωνιςμοφ και ιδίωσ θ απόδοςθ του οικονομικοφ οφζλουσ από αυτόν ςτουσ 

καταναλωτζσ, κακϊσ και θ διαςφάλιςθ τθσ ενθμζρωςθσ και θ ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των 

καταναλωτϊν για ςφγκριςθ και επιλογι προϊόντων ι υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ 

και τισ επικυμίεσ τουσ, με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και του τυχόν κατά περίπτωςθ 

αρμόδιου Υπουργοφ κακορίηονται και εξειδικεφονται: 

α) οι απαιτιςεισ αςφάλειασ και επιςιμανςθσ των προϊόντων που διατίκενται ςτθν αγορά, 

εκτόσ των τροφίμων και με τθν επιφφλαξθ κανόνων κοινοτικοφ δικαίου,  

β) οι υποχρεϊςεισ ενθμζρωςθσ των καταναλωτϊν από προμθκευτζσ, παραγωγοφσ, 

πωλθτζσ ι διανομείσ προσ τουσ καταναλωτζσ ςχετικά με τα χαρακτθριςτικά, τισ ιδιότθτεσ 



 

 

και τθν τιμι πϊλθςθσ των προςφερόμενων προϊόντων ι παρεχόμενων υπθρεςιϊν, τον 

τρόπο αναγραφισ τθσ τιμισ και τθ διαμόρφωςθ αυτισ και 

γ) όροι διαφάνειασ ςτθν προϊκθςθ, πϊλθςθ ι προμικεια προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτουσ 

καταναλωτζσ.» 

 

3. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ.  8 του άρκρου 14  του ν. 2251/1994 καταργείται. 

4. Θ παρ.  9 του άρκρου 14  του ν. 2251/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

 

«9. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, ρυκμίηονται ο τφποσ και οι όροι 

των ςυμβάςεων που ςυνάπτουν οι καταναλωτζσ με επιχειριςεισ αδυνατίςματοσ και 

γυμναςτθρίων, και ιδίωσ το δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ, ο τρόποσ καταβολισ του τιμιματοσ, 

οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται, ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των διατάξεων τθσ απόφαςθσ 

που εκδίδεται κατά τθν παράγραφο αυτι, και κάκε ειδικότερο κζμα και ςχετικι 

λεπτομζρεια.» 

 

5. Οι  παρ. 12 και 13 του άρκρου 14  του ν. 2251/1994 καταργοφνται. 

 

Άρκρο 111 

Μεταβατικι διάταξθ 

Τα άρκρα 100 ζωσ 110 (Κεφάλαιο Α’ του παρόντοσ Τμιματοσ) δεν εφαρμόηονται ςτισ 

ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ των άρκρων αυτϊν, όπωσ αυτι 

προβλζπεται ςτο άρκρο 126 του παρόντοσ, παρά μόνο ςτισ ανανεϊςεισ των ςυμβάςεων 

αυτϊν.  

 

ΜΕΟΣ   Βϋ 

Οργάνωςθ και λειτουργία εμπορικϊν εκκζςεων 

Άρκρο 112 

Οριςμοί 

1. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Κεφαλαίου νοοφνται ωσ:  

α) εκκζτθσ: κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο το οποίο ςυμμετζχει ςε εμπορικι ζκκεςθ με 

ςκοπό τθν επίδειξθ και προϊκθςθ προϊόντων ι υπθρεςιϊν.  



 

 

β) εμπορικόσ επιςκζπτθσ: κάκε φυςικό πρόςωπο το οποίο επιςκζπτεται εμπορικι ζκκεςθ 

ωσ νόμιμοσ ι εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ εταιρίασ ι ατομικισ επιχείρθςθσ, με απϊτερο 

ςκοπό τθ ςφναψθ εμπορικισ ςυμφωνίασ. 

γ) εκκεςιακόσ χϊροσ: θ ζκταςθ θ οποία διακζτει  μόνιμα ςτεγαςμζνο χϊρο μικτοφ εμβαδοφ 

τουλάχιςτον πεντακοςίων  (500) τετραγωνικϊν μζτρων και άδεια καταλλθλότθτασ για τθ 

διενζργεια εμπορικϊν εκκζςεων. 

δ) εκκεςιακό κζντρο: θ ζκταςθ θ οποία διακζτει μόνιμα ςτεγαςμζνο χϊρο μικτοφ εμβαδοφ 

τουλάχιςτον δφο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικϊν μζτρων και άδεια καταλλθλότθτασ για τθ 

διενζργεια εμπορικϊν εκκζςεων. 

ε) εμπορικι ζκκεςθ: ςφντομθσ διάρκειασ εκδιλωςθ κατά τθν οποία, προϊόντα, υπθρεςίεσ 

και πλθροφορίεσ, εκτόσ ζργων τζχνθσ, επιδεικνφονται και προωκοφνται από ςθμαντικό 

αρικμό εκκετϊν ςε εμπορικοφσ επιςκζπτεσ και ενδεχομζνωσ ςτο ευρφ κοινό και 

διενεργείται αποκλειςτικά εντόσ εκκεςιακοφ χϊρου ι εκκεςιακοφ κζντρου, ανεξαρτιτωσ 

του διακριτικοφ τίτλου ι τθσ επωνυμίασ που φζρει. 

ςτ) διεκνισ  εμπορικι ζκκεςθ: θ εμπορικι ζκκεςθ θ οποία λαμβάνει χϊρα αποκλειςτικά 

εντόσ εκκεςιακοφ χϊρου ι εκκεςιακοφ κζντρου και ςτθν οποία ςυμμετζχει ςθμαντικόσ 

αρικμόσ διεκνϊν εκκετϊν ι τθν επιςκζπτεται ςθμαντικόσ αρικμόσ διεκνϊν εμπορικϊν 

επιςκεπτϊν. 

 

Άρκρο 113 

Ανακοίνωςθ λειτουργίασ εμπορικϊν εκκζςεων 

 

1. Ρροκειμζνου να λειτουργιςουν εμπορικζσ εκκζςεισ απαιτείται ανακοίνωςθ − γνωςτοποίθςθ ςτον 

οικείο Διμο ι ςτθν περίπτωςθ διεκνϊν εκκζςεων, ςτθν οικεία Ρεριφζρεια. 

2. Θ ανακοίνωςθ τθσ λειτουργίασ εμπορικϊν εκκζςεων υποβάλλεται από το διοργανωτι ςτο Διμο ι 

ςτθν περίπτωςθ διεκνϊν εμπορικϊν εκκζςεων, ςτθν Ρεριφζρεια, ςτα όρια των οποίων πρόκειται να 

διεξαχκεί θ εμπορικι ζκκεςθ. 

3. Θ ανακοίνωςθ υποβάλλεται τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν από τθν προγραμματιςμζνθ 

θμερομθνία λειτουργίασ τθσ εμπορικισ ζκκεςθσ και περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα εξισ: 

α)  τον αρικμό δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ του φυςικοφ προςϊπου που διοργανϊνει τθν 

εμπορικι ζκκεςθ ι, όταν διοργανϊνεται από νομικό πρόςωπο, τον αρικμό δελτίου αςτυνομικισ 

ταυτότθτασ  του νομίμου εκπροςϊπου του.  



 

 

β)  τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, τθν ζδρα, τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (ΑΦΜ), τθν 

Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία (ΔΟΥ) και αρικμό Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου (ΓΕΜΘ) τθσ εταιρίασ ι 

τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ που διοργανϊνει τθν εμπορικι ζκκεςθ. 

γ) τον διακριτικό τίτλο τθσ εμπορικισ ζκκεςθσ και διευκρίνιςθ αν απευκφνεται μόνο ςε εμπορικοφσ 

επιςκζπτεσ ι και ςτο ευρφ κοινό.  

δ) τον αρικμό πρωτοκόλλου άδειασ καταλλθλότθτασ, του άρκρου 114, των εγκαταςτάςεων του 

εκκεςιακοφ χϊρου ι του εκκεςιακοφ κζντρου όπου κα λάβει χϊρα θ εμπορικι ζκκεςθ.  

ε) υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Αϋ 75)  από το φυςικό πρόςωπο διοργανωτι ι ςτθν 

περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου από τον νόμιμο εκπρόςωπό του, όπου δθλϊνει ότι: 

αα) δεν ζχει καταδικαςτεί για τα αδικιματα τθσ απάτθσ, υπεξαίρεςθσ, χρεοκοπίασ, πλαςτογραφίασ ι 

φοροδιαφυγισ, λακρεμπορίασ, παράβαςθσ των νόμων για τα ναρκωτικά και ςυμμετοχισ ςε 

εγκλθματικι οργάνωςθ.  

ββ) ςτθν ζκκεςθ κα παρευρίςκεται γενικόσ ιατρόσ ι διπλωματοφχοσ νοςοκόμοσ, προκειμζνου να 

διαςφαλίηεται θ παροχι πρϊτων βοθκειϊν κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ. 

γγ) ςυνεργάηεται με  κατάλλθλα  αδειοδοτθμζνο ςυλλζκτθ για τα απόβλθτα που κα προκφψουν από 

τθ δραςτθριότθτα. Εφόςον τα απόβλθτα που κα προκφψουν από τθ διαμόρφωςθ του εκκεςιακοφ 

χϊρου ι του εκκεςιακοφ κζντρου και τθ λειτουργία τθσ ζκκεςθσ εμπίπτουν ςτο ν. 2939/2001 (Αϋ 

179), ο διοργανωτισ υποχρεοφται να διαχειρίηεται τα απόβλθτα αυτά μζςω εγκεκριμζνων 

ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

δδ) τθροφνται όλα τα μζτρα αςφαλείασ που προβλζπονται από τθν  ιςχφουςα νομοκεςία. 

εε) το πλάτοσ των διαδρόμων επιςκεπτϊν (εξαιρουμζνων των βοθκθτικϊν διαδρόμων) είναι 

τουλάχιςτον δφο (2) μζτρα, προκειμζνου για εκκζςεισ που απευκφνονται μόνο ςε εμπορικοφσ 

επιςκζπτεσ ι τουλάχιςτον τρία (3) μζτρα, προκειμζνου για εκκζςεισ που απευκφνονται και ςτο ευρφ 

κοινό. 

Οι διαςτάςεισ των διαδρόμων επιςκεπτϊν, κα πρζπει να πλθροφν ςε κάκε περίπτωςθ τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ των πολεοδομικϊν διατάξεων.   

η) τον ακριβι κακοριςμό του είδουσ των εκκεμάτων ι του κλάδου που κα προβλθκεί. 

θ) το ωράριο λειτουργίασ και το ακριβζσ χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ τθσ εμπορικισ ζκκεςθσ, το 

οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ τριάντα (30) ςυναπτζσ θμζρεσ. 



 

 

κ) τον κανονιςμό ςυμμετοχισ των εκκετϊν, ο οποίοσ ςυντάςςεται από τον διοργανωτι και 

περιγράφει τουσ ειδικότερουσ όρουσ ςυμμετοχισ των εκκετϊν και ενοικίαςθσ και χριςθσ του 

εκκετθρίου χϊρου. 

4. Οι υπθρεςίεσ των Διμων ι των Ρεριφερειϊν ςτισ οποίεσ  κατατίκεται θ ανακοίνωςθ, αναηθτοφν 

υπθρεςιακϊσ εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν αντίγραφο τθσ άδειασ καταλλθλότθτασ των 

εγκαταςτάςεων του εκκεςιακοφ χϊρου ι του εκκεςιακοφ κζντρου ςτισ οποίεσ κα λάβει χϊρα θ 

εμπορικι ζκκεςθ. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί θ ωσ άνω άδεια οφείλουν να ενθμερϊςουν τον 

διοργανωτι αμελλθτί, με κάκε πρόςφορο μζςο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επίδοςθσ δια του 

ταχυδρομείου, τθσ τθλεομοιοτυπίασ και του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, και με απόδειξθ 

παραλαβισ ότι θ εμπορικι ζκκεςθ δεν μπορεί να διοργανωκεί ςτισ ςυγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ. 

5. Θ υπθρεςία, ςτθν  οποία κατατίκεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ περίπτ. εϋ τθσ παρ. 3 ενεργεί 

δειγματολθπτικό ζλεγχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 10 του ν. 3230/2004 (Αϋ 

44). 

 

6. Απαγορεφεται θ χριςθ των όρων «ζκκεςθ»,  «εμπορικι ζκκεςθ», «διεκνισ ζκκεςθ» και «διεκνισ 

εμπορικι  ζκκεςθ», κακϊσ και των αντίςτοιχων αγγλικϊν όρων «exhibition», «commercial 

exhibition», «international exhibition» και «international commercial exhibition» ςτο διακριτικό τίτλο 

οποιαςδιποτε εκδιλωςθσ λαμβάνει χϊρα εκτόσ εκκεςιακοφ  κζντρου ι εκκεςιακοφ χϊρου. 

 

Άρκρο 114 

Διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ καταλλθλότθτασ εκκεςιακϊν κζντρων και χϊρων  

1. Ρροκειμζνου να διοργανωκοφν εμπορικζσ εκκζςεισ  απαιτείται άδεια καταλλθλότθτασ εκκεςιακϊν 

κζντρων ι εκκεςιακϊν χϊρων. 

 

2. Θ άδεια καταλλθλότθτασ των εκκεςιακϊν κζντρων ι εκκεςιακϊν χϊρων χορθγείται από τισ  

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Διμων φςτερα από αίτθςθ του κυρίου, νομζα ι κατόχου τθσ εγκατάςταςθσ 

που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ωσ χϊροσ για τθ διοργάνωςθ εμπορικϊν εκκζςεων. 

 

3. Θ αίτθςθ περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά: 

 

α) Τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, τθν ζδρα, το ΑΦΜ, τθ ΔΟΥ και τον αρικμό ΓΕΜΘ τθσ 

εταιρίασ ι τθσ ατομικισ επιχείρθςθσ που είναι ο κφριοσ, νομζασ, ι κάτοχοσ τθσ εγκατάςταςθσ που 

πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ωσ χϊροσ για τθ διοργάνωςθ εμπορικϊν εκκζςεων ι ςε περίπτωςθ 

που ο κφριοσ, νομζασ θ κάτοχοσ είναι φυςικό πρόςωπο τον αρικμό δελτίου ταυτότθτασ, το ΑΦΜ και 

τθ ΔΟΥ αυτοφ.   



 

 

β) Αντίγραφο τθσ οικοδομικισ άδειασ ι τθσ άδειασ δόμθςθσ, από όπου να προκφπτει ότι 

επιτρζπεται θ χριςθ του χϊρου για τθ διοργάνωςθ εμπορικισ ζκκεςθσ, μαηί με το  

εγκεκριμζνο τοπογραφικό και διάγραμμα κάλυψθσ ι δόμθςθσ που τθ ςυνοδεφει, κακϊσ και 

αντίγραφα τυχόν πρόςκετων τακτοποιιςεων χϊρων ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

περί αυκαιρζτων,  ςυνοδευόμενεσ από τθν βεβαίωςθ χϊρου κφριασ χριςθσ τθσ παρ. 8 του 

άρκρου 107 του ν. 4495/2017 (Αϋ 167), ςτθν οποία βεβαιϊνεται επιπρόςκετα ότι θ χριςθ 

του χϊρου για τθν διοργάνωςθ εμπορικισ ζκκεςθσ ςτο εν λόγω ακίνθτο είναι επιτρεπτι. 

γ) Διάγραμμα διάταξθσ του χϊρου  που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί για τθ διενζργεια 

εμπορικϊν εκκζςεων, κακϊσ και ςε κατάλλθλθ κλίμακα ο κφριοσ εκκεςιακόσ, 

αποκθκευτικόσ και βοθκθτικόσ χϊροσ, οι ζξοδοι κινδφνου, οι παρεμβάςεισ για τθ 

διαςφάλιςθ προςβαςιμότθτασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, οι χϊροι πυραςφάλειασ 

και οι χϊροι υγιεινισ. 

Το ςχεδιάγραμμα πρζπει να ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ διπλωματοφχου μθχανικοφ, από 

τθν οποία να προκφπτει θ καταλλθλότθτα του χϊρου για τθ διενζργεια εμπορικϊν 

εκκζςεων και θ τιρθςθ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθ διαςφάλιςθ 

προςβαςιμότθτασ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ).  

Τα εκκεςιακά κζντρα και οι εκκεςιακοί χϊροι πρζπει να πλθροφν τισ προχποκζςεισ του οικοδομικοφ 

κανονιςμοφ και του κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ, όπωσ εξειδικεφεται ςε επιμζρουσ τεχνικοφσ 

κανονιςμοφσ και πρζπει να ζχουν ελεφκερο φψοσ τουλάχιςτον τζςςερα (4) μζτρα ςε ποςοςτό 

τουλάχιςτον εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) τθσ ςυνολικισ επιφάνειάσ τουσ. 

δ) Στοιχεία του φορζα ζκδοςθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων και αρικμό 

πρωτοκόλλου αυτισ, ϊςτε να αναηθτθκεί υπθρεςιακά εφόςον απαιτείται ςφμφωνα με τον 

νόμο 4014/2011 (Αϋ  209). 

ε) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 του  κυρίου, νομζα ι κατόχου τθσ εγκατάςταςθσ 

που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ωσ χϊροσ για τθ διοργάνωςθ εμπορικϊν εκκζςεων όπου 

να δθλϊνεται ότι εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ι ειςόδου φορτθγϊν και 

γερανϊν, θ φπαρξθ χϊρου ςτάκμευςθσ φορτθγϊν και Ι.Χ. αυτοκινιτων,  ςφμφωνα με τθν 

παρ. 4, και θ φπαρξθ αποκθκϊν για υλικά ςυςκευαςίασ.  

ςτ) Ριςτοποιθτικό πυροπροςταςίασ από τθν αρμόδια πυροςβεςτικι Υπθρεςία για το χϊρο, 

όπωσ αυτόσ διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τθν περίπτ. γϋ. 

η) Βεβαίωςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δθμόςιασ Υγείασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ για τθ διαςφάλιςθ 

των κατάλλθλων ςυνκθκϊν υγιεινισ.  



 

 

θ) Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ εταιρίασ ι αντίγραφο ιςχφοντοσ αςφαλιςτιριου ςυμβολαίου, 

από τα οποία να αποδεικνφεται θ κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ για τυχόν ατυχιματα ςε τρίτουσ 

(κάνατοσ, ςωματικι βλάβθ ι/και υλικι ηθμία) και πυρόσ. 

4. Θ αναλογία των κζςεων ςτάκμευςθσ πρζπει να είναι μία (1) κζςθ ανά τριάντα πζντε (35) τ.μ. 

επιφάνειασ τθσ ζκκεςθσ (ςυνολικι επιφάνεια μικτοφ εκκεςιακοφ κζντρου ι χϊρου). Σε κάκε 

περίπτωςθ ο ελάχιςτοσ αρικμόσ κζςεων ςτάκμευςθσ δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από 

εικοςιπζντε (25) κζςεισ για εκκεςιακοφσ χϊρουσ και από εκατό (100) για εκκεςιακά κζντρα. Εφόςον 

οι κζςεισ ςτάκμευςθσ εντόσ του ακινιτου του εκκεςιακοφ κζντρου ι εκκεςιακοφ χϊρου δεν 

επαρκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του, αυτι μπορεί να γίνεται με χριςθ νομίμων χωρϊν 

ςτάκμευςθσ ςε απόςταςθ μζχρι οκτακόςια (800) μζτρα από αυτόν. Πταν ο χϊροσ ςτάκμευςθσ 

βρίςκεται ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ από τθν αναφερόμενθ ςτο προθγοφμενο εδάφιο, απαιτείται θ 

χριςθ λεωφορείων αποκλειςτικά για τθν μεταφορά εκκετϊν επιςκεπτϊν, χωρίσ επιβάρυνςθ για 

αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι οι χϊροι ςτάκμευςθσ και τα ςχετικά αποδεικτικά χριςθσ τουσ και 

μίςκωςθσ λεωφορείων υποβάλλονται με τθν αναγγελία κάκε ζκκεςθσ ςτον οικείο Διμο. 

 

5. Θ άδεια καταλλθλότθτασ των εκκεςιακϊν κζντρων ι εκκεςιακϊν χϊρων χορθγείται μζςα ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία πενιντα (50) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν αίτθςθ του ενδιαφερομζνου. 

Μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ανωτζρω προκεςμίασ θ αίτθςθ για χοριγθςθ άδειασ καταλλθλότθτασ 

των εκκεςιακϊν κζντρων ι εκκεςιακϊν χϊρων κεωρείται ότι ζγινε δεκτι. 

 

6. Θ άδεια καταλλθλότθτασ των εκκεςιακϊν κζντρων ι εκκεςιακϊν χϊρων ιςχφει για πζντε (5) ζτθ.  

 

7. Θ άδεια καταλλθλότθτασ των εκκεςιακϊν κζντρων ι εκκεςιακϊν χϊρων δφναται να ανανεϊνεται 

για αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα, αφοφ προςκομιςτεί από κάκε ενδιαφερόμενο υπεφκυνθ διλωςθ 

του κυρίου, νομζα ι κατόχου ότι δεν ζχουν μεταβλθκεί ι παφςει να ςυντρζχουν οι όροι και 

προχποκζςεισ δυνάμει των οποίων χορθγικθκε θ αρχικι άδεια και διενεργθκεί αυτοψία από τθν 

αρμόδια υπθρεςία του Διμου. Θ διλωςθ υποβάλλεται το αργότερο δφο (2) μινεσ πριν από τθν λιξθ 

ιςχφοσ τθσ άδειασ. 

 

8. Σε περίπτωςθ που μεταβλθκεί το πρόςωπο του κυρίου, νομζα ι κατόχου του εκκεςιακοφ κζντρου 

ι εκκεςιακοφ χϊρου, θ άδεια καταλλθλότθτασ ιςχφει μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ, με 

τθν προχπόκεςθ ότι θ ςχετικι μεταβολι ζχει γνωςτοποιθκεί εγγράφωσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 

Διμου και ζχει ςθμειωκεί ςτθν άδεια. 

 

 

Άρκρο 115  

Λοιπζσ ρυκμίςεισ 



 

 

1. Επιτρζπεται θ λιανικι πϊλθςθ προϊόντων ςε διακριτοφσ χϊρουσ εντόσ του εκκεςιακοφ κζντρου ι 

εκκεςιακοφ χϊρου κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ εμπορικϊν εκκζςεων ι διεκνϊν εκκζςεων που 

απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό. Ο διοργανωτισ τθσ εμπορικισ ζκκεςθσ οφείλει να γνωςτοποιεί ςτθν 

οικεία Δ.Ο.Υ. κατάλογο ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο, τθν ζδρα, το 

ΑΦΜ, τθ ΔΟΥ και τον αρικμό ΓΕΜΘ των νομικϊν προςϊπων ι των ατομικϊν επιχειριςεων που 

πρόκειται να προβοφν ςε λιανικι πϊλθςθ προϊόντων. Θ ανωτζρω γνωςτοποίθςθ λαμβάνει χϊρα 

τουλάχιςτον δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν ζναρξθ τθσ εμπορικισ ζκκεςθσ. 

 

2. Μεταβολι τθσ θμερομθνίασ ι του εκκεςιακοφ κζντρου ι εκκεςιακοφ χϊρου διεξαγωγισ τθσ 

εμπορικισ ζκκεςθσ είναι δυνατι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο διοργανωτισ υποβάλλει ανακοίνωςθ 

προσ τθν αρμόδια Υπθρεςία του οικείου Διμου ι Ρεριφζρειασ κατά περίπτωςθ, τουλάχιςτον επτά 

(7) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εμπορικισ 

ζκκεςθσ. Πταν υποβάλλεται αίτθμα μεταβολισ του εκκεςιακοφ κζντρου ι χϊρου διεξαγωγισ τθσ 

εμπορικισ ζκκεςθσ, ςτθν ανακοίνωςθ επιςυνάπτεται ςυμπλθρωματικά θ άδεια καταλλθλότθτασ του 

νζου κζντρου ι χϊρου. 

3. Μεταβολι του είδουσ των εκκεμάτων ι του κλάδου που προβάλλεται ςτθν εμπορικι ζκκεςθ είναι 

δυνατι, αν ο διοργανωτισ υποβάλλει ανακοίνωςθ προσ τθν αρμόδια Υπθρεςία του οικείου Διμου ι 

Ρεριφζρειασ κατά περίπτωςθ, τουλάχιςτον τζςςερισ (4) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν από τθν 

προγραμματιςμζνθ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ εμπορικισ ζκκεςθσ. 

4. Αν για οποιοδιποτε λόγο, θ προγραμματιςμζνθ εμπορικι ζκκεςθ δεν διεξαχκεί, ο διοργανωτισ 

ζχει υποχρζωςθ να ενθμερϊςει άμεςα τον αρμόδιο Διμο ι, ςτθν περίπτωςθ διεκνϊν εκκζςεων, τθν 

αρμόδια Ρεριφζρεια. 

5. Σε εμπορικζσ εκκζςεισ με αντικείμενο εκρθκτικά − εφφλεκτα υλικά, οι εκκζτεσ ζχουν υποχρζωςθ 

να παρουςιάηουν τα εκκζματά τουσ με τθ μορφι ομοιωμάτων από μθ αυκεντικά υλικά ι με 

γραφικζσ απεικονίςεισ – εικονικζσ αναπαραςτάςεισ ωσ προσ το είδοσ, τθ λειτουργία και τθ χριςθ 

τουσ ι άλλα παρεμφερι μζςα όπωσ διαφθμιςτικά ζντυπα, βιντεοςκοπθμζνο υλικό και  αφίςεσ. 

6. Οι Διμοι και οι Ρεριφζρειεσ δθμοςιεφουν ςτο διαδικτυακό τουσ τόπο πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

λειτουργοφςεσ εμπορικζσ εκκζςεισ και όςεσ προγραμματίηεται να διεξαχκοφν, τυχόν μεταβολζσ ςτισ 

προγραμματιςκείςεσ εκκζςεισ, ςφμφωνα με τισ παρ. 2, 3 και 4, κακϊσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τον τόπο διεξαγωγισ, τον χαρακτιρα των εκκζςεων, το χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ τουσ, το είδοσ 

των εκκεμάτων και τα ςτοιχεία των διοργανωτϊν. Οι ίδιεσ πλθροφορίεσ κοινοποιοφνται ςε ζντυπθ ι 

θλεκτρονικι μορφι ςτθ Διεφκυνςθ Θεςμικϊν υκμίςεων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και 

Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

7. Για τθν καταγραφι, παρακολοφκθςθ και εποπτεία τθσ εκκεςιακισ αγοράσ, δθμιουργείται ςτθν 

Γενικι Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ θλεκτρονικό μθτρϊο όπου 



 

 

καταχωροφνται όλεσ οι εμπορικζσ εκκζςεισ που διεξάγονται ςτθν επικράτεια. Στο ίδιο μθτρϊο 

καταχωροφνται τα ςτοιχεία των εκκεςιακϊν κζντρων ι χϊρων τθσ επικράτειασ και άλλα δεδομζνα 

που ζχουν ςχζςθ με τθν εκκεςιακι αγορά τθσ χϊρασ. Το ςφνολο ι τμιμα των ςτοιχείων που 

καταχωροφνται ςτο μθτρϊο είναι προςβάςιμο μζςω διαδικτφου για τθν πλθροφόρθςθ των 

ελλθνικϊν και ξζνων επιχειριςεων για τισ δυνατότθτεσ προβολισ και διάδοςθσ των προϊόντων τουσ 

και τθν ανάπτυξθ των επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν.  

8. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ρυκμίηεται θ διαδικαςία διλωςθσ, 

καταχϊριςθσ και επεξεργαςίασ των ςτοιχείων που κα περιλαμβάνει  το θλεκτρονικό μθτρϊο τθσ παρ. 

7 κακϊσ και τα ςτοιχεία εκείνα του θλεκτρονικοφ μθτρϊου που κα δθμοςιεφονται μζςω διαδικτφου. 

9. Επιτρζπεται θ διοργάνωςθ εκκεςιακϊν δραςτθριοτιτων ςε αμιγϊσ υπαίκριουσ δθμόςιουσ ι 

δθμοτικοφσ χϊρουσ υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: 

α) ο διοργανωτισ τθσ εκδιλωςθσ ςυνάπτει Ζγγραφο Δεςμεφςεων με τον οικείο διμο για τθ 

διοργάνωςθ  εκκεςιακϊν δραςτθριοτιτων ςε αμιγϊσ υπαίκριουσ δθμόςιουσ χϊρουσ. Σε αυτό 

κακορίηονται με λεπτομζρεια το τυχόν οικονομικό αντάλλαγμα για τθ διάκεςθ του χϊρου και οι όροι 

λειτουργίασ τθσ  εκδιλωςθσ ςε ςχζςθ ιδίωσ με τθν προςβαςιμότθτα, τθν πυροπροςταςία, τθν 

υγιεινι και αςφάλεια των επιςκεπτϊν και τθν κακαριότθτα του χϊρου.  

β) δεν χρθςιμοποιοφνται οι όροι «ζκκεςθ», «εμπορικι ζκκεςθ» και «διεκνισ εμπορικι  ζκκεςθ» 

κακϊσ και οι αντίςτοιχοι αγγλικοί όροι «exhibition», «commercial exhibition», «international 

exhibition» και «international commercial exhibition» ςτον διακριτικό τίτλο τζτοιων εκδθλϊςεων. 

10. Επιτρζπεται θ διοργάνωςθ εκκεςιακϊν δραςτθριοτιτων ςε αμιγϊσ υπαίκριουσ ιδιωτικοφσ 

χϊρουσ υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: 

α) ο οικείοσ Διμοσ εκδίδει Κανονιςμό Λειτουργίασ του χϊρου, φςτερα από αίτθμα του διοργανωτι 

τθσ εκδιλωςθσ. Ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ ρυκμίηει όλα τα ςχετικά ηθτιματα και ιδίωσ τθν 

προςβαςιμότθτα, τθν πυροπροςταςία, τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ των 

επιςκεπτϊν κακϊσ και τθν κακαριότθτα του χϊρου. 

β) δεν χρθςιμοποιοφνται οι όροι «ζκκεςθ», «εμπορικι ζκκεςθ» και «διεκνισ εμπορικι  ζκκεςθ» 

κακϊσ και οι αντίςτοιχοι αγγλικοί όροι «exhibition», «commercial exhibition», «international 

exhibition» και «international commercial exhibition» ςτο διακριτικό τίτλο  τζτοιων εκδθλϊςεων. 

11. Στισ εκκεςιακζσ δραςτθριότθτεσ  των παρ. 9 και 10 απαγορεφεται θ λιανικι πϊλθςθ εκκεμάτων. 

 

Άρκρο 116 

  Κυρϊςεισ 



 

 

1. Αν λειτουργεί εμπορικι ζκκεςθ χωρίσ να ζχει προθγθκεί θ διαδικαςία ανακοίνωςθσ-

γνωςτοποίθςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 113, επιβάλλεται, με απόφαςθ του οικείου Δθμοτικοφ ι 

Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, ςε βάροσ του διοργανωτι τθσ ζκκεςθσ χρθματικό πρόςτιμο φψουσ 

δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. 

2. Στουσ διοργανωτζσ που χρθςιμοποιοφν τουσ όρουσ «ζκκεςθ», «εμπορικι ζκκεςθ» και «διεκνισ 

εμπορικι ζκκεςθ» κατά παράβαςθ τθσ παρ. 6  του άρκρου 113 και  των παρ. 9 και 10 του άρκρου 

115, επιβάλλεται με απόφαςθ του οικείου Δθμοτικοφ ι Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, χρθματικό 

πρόςτιμο φψουσ δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ. 

3. Στουσ διοργανωτζσ που παραβιάηουν τισ απαιτιςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 115, επιβάλλεται με 

απόφαςθ του οικείου Δθμοτικοφ ι Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, χρθματικό πρόςτιμο φψουσ δζκα 

χιλιάδων (10.000) ευρϊ. 

4. Αν διαπιςτωκεί ότι ο κφριοσ, νομζασ ι κάτοχοσ του εκκεςιακοφ κζντρου ι εκκεςιακοφ χϊρου ζχει 

περιλάβει ςτθν αίτθςθ που υπζβαλε ςφμφωνα με οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 114 ανακριβι 

ςτοιχεία ι δικαιολογθτικά, προκειμζνου να του χορθγθκεί ι ανανεωκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία 

του οικείου Διμου ςχετικι άδεια, τότε επιβάλλεται ςε αυτόν με απόφαςθ του οικείου Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου, χρθματικό πρόςτιμο φψουσ είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ και θ χορθγθκείςα άδεια 

ανακαλείται προςωρινά. O κφριοσ, νομζασ ι κάτοχοσ του εκκεςιακοφ κζντρου ι εκκεςιακοφ χϊρου, 

δφναται να διορκϊςει τα ανακριβι ςτοιχεία ι δικαιολογθτικά εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, οπότε και αίρεται θ ανάκλθςθ. Μετά τθν 

παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ του προθγοφμενου εδαφίου, θ χορθγθκείςα άδεια ανακαλείται 

οριςτικά. 

5. Ο ζλεγχοσ για τθν τιρθςθ των διατάξεων των  άρκρων 113 και 115 και θ διαπίςτωςθ των 

παραβάςεων γίνεται ωσ εξισ:   

α)  για τισ εμπορικζσ εκκζςεισ, από τα όργανα του Διμου, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, ςτα όρια του 

οποίου λειτουργοφν τα εκκεςιακά κζντρα ι οι εκκεςιακοί χϊροι. 

β)  για τισ διεκνείσ εμπορικζσ εκκζςεισ από τα όργανα τθσ Ρεριφζρειασ, κατά λόγο αρμοδιότθτασ, 

ςτα όρια τθσ οποίασ λειτουργοφν τα εκκεςιακά κζντρα ι οι εκκεςιακοί χϊροι.  

6. Το ςυνολικό ποςό των επιβλθκζντων διοικθτικϊν προςτίμων βεβαιϊνεται και ειςπράττεται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων υπζρ του Διμου ι τθσ 

Ρεριφζρειασ, τα όργανα του οποίου επζβαλαν το πρόςτιμο. 

 

Άρκρο 117  



 

 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Το άρκρο 4 του ν. 4442/2016 (Αϋ 230) εφαρμόηεται για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ άδειασ 

καταλλθλότθτασ εκκεςιακϊν χϊρων και κζντρων. 

2.  Άδειεσ καταλλθλότθτασ εκκεςιακϊν κζντρων ι εκκεςιακϊν χϊρων που ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα 

με τισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ, ιςχφουν μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ. Μετά το πζρασ τθσ ιςχφοσ 

τουσ  εκδίδονται εκ νζου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

3. Ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 8 του άρκρου 115, οι Διμοι ι οι Ρεριφζρειεσ 

υποχρεοφνται να γνωςτοποιιςουν εγγράφωσ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  απολογιςτικά 

ςτοιχεία, ςε ετιςια βάςθ, ςχετικά με τον αρικμό των εκκζςεων, των εκκετϊν και των επιςκεπτϊν, 

κακϊσ και τθν ονομαςία του χϊρου διεξαγωγισ τουσ, όπου είναι διακζςιμα.  

 

ΜΕΟΣ Γϋ  

 Άλλεσ διατάξεισ 

 

Άρκρο 118 

1. Θ υποπερίπτ. 22 τθσ περίπτ. γϋ τθσ παρ. Ι του άρκρου 75 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ν. 

3463/2006, Αϋ 114), καταργείται. 

2. Στθν περίπτ.  Δϋ τθσ παρ.  ΙΙ του άρκρου 186 (τομζασ αρμοδιοτιτων Απαςχόλθςθσ-Εμπορίου-

Τουριςμοφ) του ν. 3852/2010 (Αϋ 87), προςτίκεται υποπερίπτ. 22 ωσ εξισ: 

«22. Θ ςφςταςθ επιτροπισ φιλικοφ διακανονιςμοφ ςτθν ζδρα κάκε Ρεριφερειακισ 

Ενότθτασ και όπου υφίςτανται Επαρχεία ςτισ ζδρεσ αυτϊν, για τθν εξϊδικθ επίλυςθ των 

διαφορϊν ανάμεςα ςε προμθκευτζσ και ςε καταναλωτζσ ι ενϊςεισ καταναλωτϊν, θ 

τιρθςθ αρχείων των ποριςμάτων τθσ οικείασ επιτροπισ κακϊσ και θ τιρθςθ μθτρϊου 

καταναλωτϊν». 

3. Θ παρ. 4 του άρκρου 3 του ν. 3297/2004 (Αϋ 259), αντικακίςταται ωσ εξισ:   

«Οι επιτροπζσ του άρκρου 11 του ν. 2251/1994 (Αϋ 191) για τθν εξϊδικθ επίλυςθ των 

διαφορϊν μεταξφ προμθκευτϊν και καταναλωτϊν ι ενϊςεων καταναλωτϊν 

επιλαμβάνονται των αιτιςεων που υποβάλλονται από καταναλωτζσ ι ενϊςεισ 

καταναλωτϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 11 του ν. 

2251/1994. Οι επιτροπζσ υπάγονται ςτον Συνιγορο του Καταναλωτι, τα δε μζλθ τουσ 



 

 

διορίηονται και παφονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 του ν. 2251/1994. 

Αρμόδιοσ για τθν τιρθςθ των διατάξεων του άρκρου 11 του ν. 2251/1994, αναφορικά με τθ 

ςφςταςθ και τθ λειτουργία των ωσ άνω επιτροπϊν είναι ο Αντιπεριφερειάρχθσ ςτθν ζδρα 

του οποίου ςυςτινονται, ενϊ για τον πεικαρχικό ζλεγχο ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των 

ςχετικϊν διατάξεων ιςχφουν οι διατάξεισ του ν.3852/2010 (Αϋ 87). Θ γραμματειακι 

υποςτιριξθ των επιτροπϊν αυτϊν παρζχεται από τισ οικείεσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2251/1994.» 

Άρκρο 119 

 

Τροποποίθςθ του άρκρου 28 του ν. 2843/2000 (Αϋ 219) 

Θ παρ. 10 του άρκρου 28 του ν. 2843/2000 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«10. Οι ανάγκεσ τθσ εταιρείασ ςε προςωπικό μποροφν να καλφπτονται και με απόςπαςθ 

υπαλλιλων μόνιμων ι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που 

υπθρετοφν ςτο δθμόςιο τομζα του  άρκρου  1  παρ.  6 του ν. 1256/1982 (Αϋ 65).  Θ 

απόςπαςθ γίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του κατά 

περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ κατά παρζκκλιςθ  των  ιςχυουςϊν  διατάξεων. Θ διάρκεια 

τθσ απόςπαςθσ ορίηεται μζχρι δφο (2) ζτθ και μπορεί να παρατακεί με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν του προθγοφμενου εδαφίου μία φορά και για χρονικό διάςτθμα μζχρι δφο (2) 

ζτθ κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ αντίκετθσ διάταξθσ. Οι αποδοχζσ των αποςπαςμζνων 

κατά τα ανωτζρω υπαλλιλων κακορίηονται ςτο φψοσ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν που 

ελάμβαναν από το φορζα προζλευςισ τουσ και βαρφνουν τθν εταιρεία και ο χρόνοσ 

υπθρεςίασ τουσ ςτθν εταιρεία κεωρείται ωσ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι 

τουσ κζςθ για οποιαδιποτε υπθρεςιακι ςυνζπεια. Οι υπάλλθλοι αποςπϊνται ςτθν 

εταιρεία με το βακμό και το μιςκολογικό κλιμάκιο το οποίο κατζχουν.» 

 

Άρκρο 120 

Τροποποίθςθ νόμου 4412/2016 (Αϋ 147) 

1. Στο πρϊτο εδάφιο τθσ  παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 μετά τθ λζξθ «πιςτωτικά» 

προςτίκενται οι λζξεισ «ι χρθματοδοτικά».  

2. Θ περίπτ. γϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 200 του ν. 4412/2016 καταργείται. 



 

 

3. Στο πρϊτο εδάφιο  παρ. 3 του άρκρου 302 του ν. 4412/2016 μετά τθ λζξθ «πιςτωτικά» 

προςτίκενται οι λζξεισ «ι χρθματοδοτικά». 

 

Άρκρο 121 

Τροποποίθςθ του ν. 4497/2017 (Αϋ 171)  

1. Το άρκρο 18 του ν. 4497/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Αρμόδια αρχι ζκδοςθσ και κεϊρθςθσ των αδειϊν επαγγελματιϊν πωλθτϊν είναι ο διμοσ 

μόνιμθσ κατοικίασ του αδειοφχου. Για τισ επαγγελματικζσ άδειεσ πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν 

που ζχουν εκδοκεί από τουσ πρϊθν Οργανιςμοφσ Λαϊκϊν Αγορϊν Αττικισ και 

Θεςςαλονίκθσ, αρμόδιεσ αρχζσ κεϊρθςθσ ορίηονται θ Ρεριφζρεια Αττικισ και θ Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ αντίςτοιχα.  Ειδικά, για τισ νζεσ άδειεσ που εκδίδονται για τθ 

ςτελζχωςθ των λαϊκϊν αγορϊν τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ και τθσ Μθτροπολιτικισ Ενότθτασ 

Θεςςαλονίκθσ, αρμόδιεσ είναι οι Ρεριφζρειεσ Αττικισ και Κεντρικισ Μακεδονίασ 

αντίςτοιχα.  Για τθν ζκδοςθ και τθ κεϊρθςθ τθσ άδειασ ο επαγγελματίασ κατακζτει υπζρ 

τθσ αρμόδιασ αρχισ παράβολο». 

2. Στο πρϊτο εδάφιο τθσ  παρ. 4 του άρκρου 59 του ν. 4497/2017, ςτθ φράςθ «νζων αδειϊν 

υπαικρίου εμπορίου» μετά τθ λζξθ «νζων» προςτίκεται θ λζξθ «επαγγελματικϊν».   

3. Θ παρ. 10 του άρκρου 100 του ν. 4497/2017 αντικακίςταται από τισ 13 Νοεμβρίου 2017, 

ωσ εξισ: 

«10. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου τίκενται ςε ιςχφ από τθν ζκδοςθ των αποφάςεων 

τθσ παρ. 5, οπότε και καταργείται το άρκρο 40 του ν. 4155/2013 (Αϋ 120). Υποκζςεισ που 

κατά τθν θμερομθνία κατάργθςθσ του άρκρου 40 του ν. 4155/2013 εκκρεμοφν ςτο ΣΥΚΑΡ 

μεταφζρονται ςτο ΣΥΚΕΑΑΡ». 

Άρκρο 122 

Τροποποίθςθ του άρκρου 2 του ν. 3894/2010 (Αϋ 204) 

Το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 3894/2010 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Συνιςτάται Διυπουργικι Επιτροπι Στρατθγικϊν Επενδφςεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), ςτθν οποία 

μετζχουν ωσ Ρρόεδροσ ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ι ο νόμιμοσ αναπλθρωτισ 

του και ωσ μζλθ οι Υπουργοί Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ο Υπουργόσ 



 

 

Επικρατείασ με αρμοδιότθτα να ςυνδράμει τον Ρρωκυπουργό για το ςυντονιςμό, 

παρακολοφκθςθ και ζλεγχο τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ που αφορά τθν προϊκθςθ, 

επιτάχυνςθ και υλοποίθςθ επενδφςεων, ο Υφυπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με 

αρμοδιότθτα ςε κζματα ςτρατθγικϊν και ιδιωτικϊν επενδφςεων, κακϊσ και οι αρμόδιοι 

κατά περίπτωςθ Υπουργοί, οι οποίοι διατθροφν δικαίωμα ψιφου και ειςθγοφνται προσ τον 

Ρρόεδρο τθσ Δ.Ε.Σ.Ε. επί των κεμάτων αρμοδιότθτάσ τουσ, ι οι νόμιμοι αναπλθρωτζσ τουσ. 

Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ κατιςχφει θ ψιφοσ του Ρροζδρου τθσ Δ.Ε.Σ.Ε.» 

 

Άρκρο 123 

φκμιςθ κεμάτων Οργανιςμοφ Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ 

1. Θ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 1733/1987 (Αϋ 171) αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 

«1. Συνιςτάται νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Βιομθχανικισ 

Ιδιοκτθςίασ» (Ο.Β.Ι.) που εδρεφει ςτθν Ακινα και εποπτεφεται από το Υπουργείο Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ.» 

2. Στο άρκρο 7 του ν. 1733/1987 προςτίκενται παρ. 10α και 10β ωσ εξισ:   

«10α. Δικαίωμα παράςταςθσ ι κατάκεςθσ εγγράφων ενϊπιον του Οργανιςμοφ Βιομθχανικισ 

Ιδιοκτθςίασ (Ο.Β.Ι.) ζχει όποιοσ αντλεί δικαίωμα από αίτθςθ ευρεςιτεχνίασ, αίτθςθ Ριςτοποιθτικοφ 

Υποδείγματοσ Χρθςιμότθτασ (Ρ.Υ.Χ) ι ο πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ του ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ για το 

ςκοπό αυτό πιςτοποιθμζνοσ ςφμβουλοσ ευρεςιτεχνίασ. 

 10β. Ο Ο.Β.Ι. δφναται να καταρτίηει προγραμματικζσ ςυμφωνίεσ με διεκνείσ οργανιςμοφσ, ανϊτατα 

εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Ελλάδασ, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 48 του ν. 4485/2017 (Αϋ 114), και 

του εξωτερικοφ ι άλλουσ φορείσ με αντικείμενο τθν κατάρτιςθ και εκπαίδευςθ των ςυμβοφλων 

ευρεςιτεχνίασ.» 

3. Μετά το άρκρο 7 του ν. 1733/1987 προςτίκεται άρκρο 7Α ωσ εξισ: 

«Άρκρο 7Α 

1. Από 02.05.2018 θ κατάκεςθ ςτον Ο.Β.Ι. των αιτιςεων για χοριγθςθ κάκε είδουσ τίτλων και 

πιςτοποιθτικϊν βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων για τθ βιομθχανικι 

ιδιοκτθςία γίνεται αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρόπο. Τα ςχετικά τζλθ καταβάλλονται αποκλειςτικά 

μζςω θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ο.Β.Ι., που 

δθμοςιεφεται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα του,   κακορίηονται οι διαδικαςίεσ, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

και κάκε άλλο ςχετικό με τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου κζμα. 



 

 

2. Θ κατάκεςθ με θλεκτρονικι αλλθλογραφία δεν επιτρζπεται ςτισ περιπτϊςεισ των εφευρζςεων του 

ν. 4325/1963 (Αϋ 156). 

3. Μζχρι τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ παρ. 1, θ κατάκεςθ ςτον Ο.Β.Ι. των αιτιςεων για χοριγθςθ κάκε 

είδουσ τίτλων και πιςτοποιθτικϊν βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ δφναται να γίνει  με αυτοπρόςωπθ 

παρουςία του νόμιμου κατακζτθ ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με τθ χριςθ τθλεομοιοτυπίασ ι 

θλεκτρονικά μζςω διαδικτφου. Τα ςχετικά τζλθ καταβάλλονται αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικϊν 

πλθρωμϊν». 

 

4. Θ παρ. 1 του άρκρου 19 του πδ 77/1988 (Αϋ33) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Κατ’ εφαρμογι του παρόντοσ προεδρικοφ διατάγματοσ δικαίωμα παράςταςθσ ι 

κατάκεςθσ εγγράφων ενϊπιον του Ο.Β.Ι., ζχει μόνο όποιοσ αντλεί δικαιϊματα από 

ευρωπαϊκι αίτθςθ ι ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ ι ο πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ του ι 

ο εξουςιοδοτθμζνοσ για το ςκοπό αυτό πιςτοποιθμζνοσ ςφμβουλοσ ευρεςιτεχνίασ». 

5. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται το άρκρο 79 του ν. 4144/2013 (Αϋ 

88), θ παρ. 1 του άρκρου 3 τθσ ΥΑ 159/1987 (Β’ 778) και κάκε άλλθ αντίκετθ γενικι ι ειδικι 

διάταξθ. 

Άρκρο 124 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ και 

φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και Ραιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ πιςτοποίθςθσ των ςυμβοφλων 

ευρεςιτεχνίασ, ο φορζασ κατάρτιςθσ, το περιεχόμενο των ςχετικϊν προγραμμάτων βαςικισ 

εκπαίδευςθσ, κατάρτιςθσ και μετεκπαίδευςθσ, θ διάρκειά τουσ, θ διαδικαςία πιςτοποίθςθσ και 

ζκδοςθσ των ςχετικϊν διοικθτικϊν πράξεων και κάκε άλλθ απαραίτθτθ λεπτομζρεια.  

Άρκρο 125 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

1. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των άρκρων 100 ζωσ 111 (Κεφάλαιο Α’ του παρόντοσ Τμιματοσ)  

καταργείται  θ υπ’ αρικμ. Η1-629/2005 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Βϋ 720) και θ παρ. 4 του 

άρκρου 14 του ν. 4242/2014 (Α’ 50), που αντικατζςτθςε τθν περίπτ. αϋ τθσ παρ. 14 του 

άρκρου 4 του ν. 2251/1994.  

2. Από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ καταργοφνται τα άρκρα 36, 37 και 38 (Κεφάλαιο Θϋ) 

του ν. 4264/2014 (Αϋ 118), θ υπ’ αρικμ. Κ1-3508/2011 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Βϋ  3009) 

και θ υπ’ αρικμ. Κ1-1480/2014  υπουργικι απόφαςθ (Βϋ 2330).  



 

 

 

Άρκρο 126 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

Θ ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,  

εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του και εκτόσ από τα άρκρα 100 

ζωσ 109 και το άρκρο 111, θ ιςχφσ των οποίων αρχίηει δφο (2) μινεσ μετά τθν δθμοςίευςι 

του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

ΜΕΟΣ Δϋ 

Κακοριςμόσ πλαιςίου εποπτείασ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και  τθσ αγοράσ 

προϊόντων και λοιπζσ διατάξεισ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  

Άρκρο 127  

 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογισ 

1. Με το παρόν κεςπίηεται το γενικό πλαίςιο και οι γενικζσ αρχζσ 

για τθν άςκθςθ εποπτείασ και τθ διαδικαςία ελζγχου των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και 

των  προϊόντων.  

2. Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κακορίηονται: 

α) Οι κοινζσ αρχζσ και το πλαίςιο για τθν άςκθςθ εποπτείασ ςτισ οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ  και  ςτα προϊόντα. 

β) Οι γενικοί κανόνεσ και οι διαδικαςίεσ που ιςχφουν για τθν άςκθςθ εποπτείασ. 

γ) Θ μεκοδολογία και τα εργαλεία άςκθςθσ τθσ εποπτείασ. 

δ) Οι αρμοδιότθτεσ και υποχρεϊςεισ των εποπτευουςϊν αρχϊν και τα δικαιϊματα και 

υποχρεϊςεισ των ελεγχόμενων οικονομικϊν φορζων. 

ε)  Τα μζτρα και οι κυρϊςεισ ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ εποπτείασ.   

ςτ) Άλλα ηθτιματα ςχετικά με τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ άςκθςθσ εποπτείασ. 

 

3. Οι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και 

προϊόντα, κακϊσ και ςε ό,τι αφορά τθν υγεία και αςφάλεια των εργαηομζνων. Από το πεδίο 

εφαρμογισ του παρόντοσ εξαιροφνται οι δραςτθριότθτεσ που ρυκμίηονται από  τθν 



 

 

τραπεηικι, χρθματιςτθριακι, φορολογικι, τελωνειακι νομοκεςία, τθ νομοκεςία που διζπει 

τισ αρμοδιότθτεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ,  θ αςφάλεια τθσ πολιτικισ αεροπορίασ 

και θ τιρθςθ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 

4. Θ εποπτεία αςκείται  ςτα  εξισ πεδία: 

α) Αςφάλεια και ςυμμόρφωςθ προϊόντων  

β) Υγιεινι, αςφάλεια και προςταςία καταναλωτι ςτον τομζα των τροφίμων 

γ) Ρροςταςία καταναλωτι και ςφννομθ (ι προςικουςα) παροχι υπθρεςιϊν  

δ) Αςφάλεια υποδομϊν και καταςκευϊν  

ε) Δθμόςια υγεία 

ςτ) Αςφάλεια και υγεία εργαηομζνων 

η) Ρροςταςία του περιβάλλοντοσ 

θ) Ρροςταςία δθμοςίων εςόδων.  

     

Άρκρο 128 

 Οριςμοί 

Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: 

1. Οικονομικι δραςτθριότθτα: θ δραςτθριότθτα που αςκείται από φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα με ςκοπό τον προςποριςμό ειςοδιματοσ και κζρδουσ ςτο πλαίςιο λειτουργίασ 

τθσ αγοράσ, όπωσ ενδεικτικά θ παραγωγι και διακίνθςθ αγακϊν, θ παροχι υπθρεςιϊν, θ 

διεξαγωγι εμπορίου και θ εκτζλεςθ ζργων. 

2. Τομζασ δραςτθριότθτασ: το ςφνολο των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που 

προςδιορίηονται με τετραψιφιο Κωδικό Αρικμό Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ). 

3. Οικονομικόσ φορζασ: φυςικό ι νομικό πρόςωπο, το οποίο αςκεί οικονομικι 

δραςτθριότθτα ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια.  

4. Ρροϊόν: αντικείμενο που διατίκεται ςτθν αγορά για διανομι, κατανάλωςθ ι χριςθ ςτο 

πλαίςιο εμπορικισ δραςτθριότθτασ.  

5. Εγκατάςταςθ: ο χϊροσ όπου αςκείται οικονομικι δραςτθριότθτα που φζρει ζναν ι 

περιςςότερουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) και θ οποία μπορεί να 

ταξινομθκεί ωσ προσ τον κίνδυνο για τθ δθμόςια υγεία και αςφάλεια, το περιβάλλον ι 



 

 

άλλεσ πτυχζσ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. Στθν ζννοια τθσ εγκατάςταςθσ για τουσ ςκοποφσ 

του παρόντοσ νοείται και το κινθτό μζςο, ςτο οποίο ι μζςω του οποίου αςκείται 

οικονομικι δραςτθριότθτα. 

6. Εποπτεία: Οι ενζργειεσ που πραγματοποιοφνται από δθμόςια αρχι προκειμζνου να 

εξαςφαλιςτεί ότι οι οικονομικοί φορείσ, οι εγκαταςτάςεισ και τα προϊόντα 

ςυμμορφϊνονται  με τθν κείμενθ νομοκεςία και δεν κζτουν ςε κίνδυνο τθν υγεία, τθν 

αςφάλεια, το περιβάλλον ι άλλεσ πτυχζσ προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Στθν 

εποπτεία ςυμπεριλαμβάνονται ο ςχεδιαςμόσ, προγραμματιςμόσ και θ διενζργεια ελζγχων, 

θ παροχι κατευκυντιριων οδθγιϊν και πλθροφόρθςθσ, τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ και τθν άμεςθ προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 

κακϊσ και οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ τθσ ενωςιακισ και 

εκνικισ νομοκεςίασ.       

7. Εποπτεφουςα αρχι: θ δθμόςια αρχι που ζχει αρμοδιότθτα άςκθςθσ εποπτείασ ςτουσ 

οικονομικοφσ φορείσ και τα προϊόντα. Κακικοντα εποπτεφουςασ αρχισ μπορεί να αςκεί θ 

Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ και θ Αρχι Εφαρμογισ Εποπτείασ και 

Διαχείριςθσ Ελζγχου του άρκρου 130.  

8. Ρεδίο εποπτείασ: Μια ςυγκεκριμζνθ πτυχι του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, για τθν 

προςταςία τθσ οποίασ  απαιτείται εποπτεία ωσ προσ τθν τιρθςθ τθσ ενωςιακισ και τθσ 

εκνικισ νομοκεςίασ.   

9. Ζλεγχοσ: Κάκε ενζργεια που πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ εποπτείασ για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ μιασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και περιλαμβάνει τθν  

εξζταςθ ι αξιολόγθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των προϊόντων, υπθρεςιϊν ι εργαςιϊν με τθν 

κείμενθ νομοκεςία.   

10. Ελεγκτισ: α) ο δθμόςιοσ υπάλλθλοσ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ με αρμοδιότθτα τθν 

άςκθςθ εποπτείασ, β) το φυςικό πρόςωπο που ζχει  εγγραφεί ςε μθτρϊο τθσ 

εποπτεφουςασ αρχισ, ςτο οποίο ανατίκεται θ άςκθςθ εποπτείασ. 

11. Εντολι διενζργειασ ελζγχου: ζγγραφο που περιγράφει το περιεχόμενο του ελζγχου που 

πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε ςυγκεκριμζνο οικονομικό φορζα από τον   ελεγκτι ςτον 

οποίο ζχει ανατεκεί.  

12. Φφλλο ελζγχου: φφλλο αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ που περιζχει κατ’ ελάχιςτο τισ 

κφριεσ απαιτιςεισ ι τισ κατθγορίεσ απαιτιςεων  που υποχρεοφνται να τθροφν οι φορείσ 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςχετικά με τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ τουσ.  



 

 

13. Ζκκεςθ ελζγχου: θ αναφορά ι κάκε ζγγραφο που ςυντάςςεται  ςε ςυνζχεια του 

ελζγχου και καταγράφει τα αποτελζςματά του. Τα αποτελζςματα του ελζγχου μποροφν να 

ενςωματϊνονται ςτο φφλλο ελζγχου και να εκδίδεται ενιαίο ζγγραφο.   

14. Αρχείο ελζγχου: βάςθ δεδομζνων του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και 

ελζγχων όπου καταχωροφνται οι εκκζςεισ ελζγχων.  

15. Κίνδυνοσ: θ πικανι βλάβθ που δφναται να προκλθκεί ςε μια πτυχι του δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, ωσ αποτζλεςμα 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.  

16. Αξιολόγθςθ κινδφνου: θ διαδικαςία αναγνϊριςθσ, ανάλυςθσ και εκτίμθςθσ τθσ 

επικινδυνότθτασ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και των προϊόντων, που αποςκοπεί 

ςτθν οργάνωςθ και τθν άςκθςθ των κατάλλθλων ενεργειϊν ελζγχου και  εποπτείασ.  

17. Κριτιρια κατάταξθσ ςε κατθγορία κινδφνου: τα ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και προϊόντων που χρθςιμοποιοφνται ωσ κριτιρια για τθν 

κατάταξθ  των οικονομικϊν φορζων ςε κατθγορίεσ κινδφνου.  

18. Συλλογι και αξιολόγθςθ δεδομζνων εποπτείασ: θ οργανωμζνθ επαλικευςθ ι μελζτθ 

οριςμζνου τφπου κινδφνου που αποςκοπεί ςτθ ςυλλογι δεδομζνων για τθν αναγνϊριςθ 

υφιςτάμενων ι δυνθτικϊν προβλθμάτων ςε διαφορετικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και, 

όταν κακίςταται αναγκαίο, ςτθ προετοιμαςία ςτρατθγικισ με ςτόχο τθ πρόλθψθ, μείωςθ ι 

εξάλειψθ ςυγκεκριμζνου επαπειλοφμενου κινδφνου και τθ ςτατιςτικι αξιοποίθςθ αυτϊν.  

19. Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθ ςυμμόρφωςθ: θ επίςθμθ πλθροφορία τθσ 

εποπτεφουςασ αρχισ ι των ελεγκτϊν που δίδεται ςε ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ προσ τον 

οικονομικό φορζα κακϊσ και οι  επεξθγιςεισ που παρζχει θ εποπτεφουςα αρχι ι οι 

ελεγκτζσ για τθν  ορκι εφαρμογι και ςυμμόρφωςθ με τισ κείμενεσ διατάξεισ είτε 

παρζχονται ςε ςυνζχεια του ελζγχου που διενεργικθκε είτε παρζχονται ςε ανεξάρτθτο 

χρόνο.  

20. Ρλθροφόρθςθ:  θ επικοινωνία και ανακοίνωςθ των δεδομζνων που παρζχονται από τθν 

εποπτεφουςα αρχι προσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ και το ευρφ κοινό. 

 



 

 

Άρκρο 129 

Γενικζσ αρχζσ για τθν άςκθςθ τθσ εποπτείασ 

1.Ο ζλεγχοσ πρζπει να είναι αναλογικόσ, αποτρεπτικόσ και αποτελεςματικόσ.   

2. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ, θ άςκθςθ τθσ εποπτείασ  διζπεται από  τισ  εξισ αρχζσ: 

α. Υποςτιριξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ από τθν εποπτεφουςα αρχι: Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ και 

υπάλλθλοι παρζχουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, τισ οδθγίεσ 

και τθν πλθροφόρθςθ που απαιτείται για να πραγματωκεί θ ςυμμόρφωςθ, πριν από τθν 

επιβολι των οποιωνδιποτε μζτρων και κυρϊςεων.  

Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ όπου θ άμεςθ επιβολι μζτρων και κυρϊςεων είναι αναγκαία 

για επιτακτικοφσ λόγουσ προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

β. Επιλογι ενεργειϊν για τθ μείωςθ ι αποτροπι του κινδφνου: Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ και 

υπάλλθλοι τουσ πρζπει να επιλζγουν τθν πλζον αναλογικι και πρόςφορθ ενζργεια, 

προκειμζνου να μειωκεί ι να αποτραπεί ο κίνδυνοσ.   

γ. Γνωςτοποίθςθ των υποχρεϊςεων του εποπτευόμενου: Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ 

δθμοςιοποιοφν τισ απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ που απαιτοφνται από τθν κείμενθ νομοκεςία 

με τρόπο ςαφι και κατανοθτό παρζχοντασ τισ απαιτοφμενεσ διευκρινίςεισ όπου απαιτείται.  

δ.  Αποδοτικότθτα: Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ  διαςφαλίηουν τθν χρθςτι διαχείριςθ των 

διακζςιμων πόρων και τθν επιλογι ενεργειϊν που ςυνεπάγονται το λιγότερο δυνατό 

κόςτοσ για τισ αρχζσ και τουσ εποπτευόμενουσ. 

ε. Αρωγι και επικουρία μεταξφ των εποπτευουςϊν αρχϊν: Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ όλων 

των πεδίων εποπτείασ ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ και ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ για τθν 

υποβοικθςθ του ζργου τουσ και για τθν μείωςθ του χρόνου και διοικθτικοφ βάρουσ προσ 

τουσ εποπτευόμενουσ. 

ςτ. Θζςπιςθ κανόνων δεοντολογίασ: Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ εκδίδουν Κϊδικεσ 

Δεοντολογίασ ςφμφωνα με τουσ οποίουσ διενεργοφνται οι δράςεισ τουσ.   

η. Αναλογικι επιβολι μζτρων και κυρϊςεων: Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ και οι υπάλλθλοι 

επιβάλουν μζτρα και κυρϊςεισ με ςκοπό τθν επίτευξθ ςτα προβλεπόμενα από τθν κείμενθ 

νομοκεςία επίπεδα ςυμμόρφωςθσ και προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςε ςχζςθ με 

τθν αξιολόγθςθ του κινδφνου και με τθ μικρότερθ δυνατι βλάβθ ςτθν οικονομικι 

δραςτθριότθτα, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επιπτϊςεισ ςτθν άςκθςθ τθσ οικονομικισ 



 

 

δραςτθριότθτασ και ιδίωσ τα λειτουργικά κόςτθ, τθ βιωςιμότθτα, τθν ανάπτυξθ και τθν 

απαςχόλθςθ. 

θ. Μθ επικάλυψθ αρμοδιοτιτων εποπτείασ:  Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ  ςυντονίηουν τισ 

δράςεισ τουσ με ςκοπό τθν αποφυγι των αλλθλοεπικαλφψεων και τθ μθ επιβολι μζτρων ι  

ελζγχων για το ίδιο ηιτθμα από περιςςότερεσ από μία κάκε φορά αρχζσ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΑΜΟΔΙΕΣ ΑΧΕΣ 

Άρκρο 130  

Εποπτεφουςεσ αρχζσ 

1. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ διακρίνονται ςε Αρχζσ Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ 

και ςε  Αρχζσ Εφαρμογισ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ.   

2. Ωσ  Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ  ορίηεται θ εποπτεφουςα αρχι που 

είναι αρμόδια για το ςφνολο ενόσ πεδίου εποπτείασ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Θ 

Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ είναι αρμόδια για τον ςυντονιςμό και τθν 

οργάνωςθ των κεμάτων που αφοροφν πρωτίςτωσ ςε οριηόντια ηθτιματα υλοποίθςθσ του 

παρόντοσ νόμου, όπωσ: ενζργειεσ εποπτείασ και υποςτιριξθ ςυμμόρφωςθσ, κατανομι 

προχπολογιςμοφ και προςωπικοφ, μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ ενεργειϊν εποπτείασ, 

αξιολόγθςθ και κατάταξθ κινδφνου, ςχεδιαςμόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ καταγγελιϊν, 

κατάρτιςθ φφλλων ελζγχου. Εάν δικαιολογείται από τθ φφςθ του πεδίου εποπτείασ, μπορεί 

να ορίηονται περιςςότερεσ από μία αρχζσ με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Αρχισ Οργάνωςθσ 

Εποπτείασ και Συντονιςμοφ εφόςον εξειδικεφονται ρθτά τα υποπεδία αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Ωσ Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ μπορεί να ορίηεται και το εκάςτοτε 

υπουργείο ι φορζασ που ςυνιςτά εποπτεφουςα αρχι κατά τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ 

κδ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 132. 

3. Ωσ  Αρχι Εφαρμογισ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ 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 οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Θ Αρχι Εφαρμογισ Εποπτείασ και 

Διαχείριςθσ ςυνεργάηεται με τθν  Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ  για τθν 

απρόςκοπτθ υποςτιριξθ και εφαρμογι του ςυνόλου των ενεργειϊν εποπτείασ ανά πεδίο 

εποπτείασ.   



 

 

4. Με προεδρικό διάταγμα  που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του εκάςτοτε αρμόδιου 

Υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ ορίηεται για κάκε ζνα από τα πεδία 

εποπτείασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 127 θ Αρχι ι οι Αρχζσ Οργάνωςθσ  Εποπτείασ και 

Συντονιςμοφ  κακϊσ και θ  Αρχι ι οι Αρχζσ Εφαρμογισ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ. Με το 

ίδιο διάταγμα κακορίηεται το πεδίο εποπτείασ κάκε εποπτεφουςασ αρχισ, το αντικείμενο 

εποπτείασ  και το ςφνολο των ενεργειϊν εποπτείασ επί των οποίων οι αρχζσ αυτζσ ζχουν 

αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου. Τα ωσ άνω μποροφν να ορίηονται ςε 

ζνα ι ςε επιμζρουσ Ρροεδρικά Διατάγματα για κάκε ζνα πεδίο εποπτείασ.  

 

Άρκρο 131 

Γενικζσ λειτουργίεσ εποπτευουςϊν αρχϊν 

1. Οι  εποπτεφουςεσ αρχζσ εκτελοφν  τισ  εξισ γενικζσ λειτουργίεσ:.  

α) Ρροωκοφν και ελζγχουν τθ ςυμμόρφωςθ με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

β)  Ενθμερϊνουν το κοινό για τουσ πικανοφσ κινδφνουσ. 

 γ) Καταρτίηουν πρόγραμμα ελζγχων με ςκοπό τθν επίτευξθ των ςτόχων για μια 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο και μεριμνοφν για τθν ζγκριςι του. Το πρόγραμμα ελζγχων 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τον αρικμό των προγραμματιςμζνων ελζγχων, τισ 

προτεραιότθτεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου και τα κριτιρια κινδφνου που 

λαμβάνονται υπόψθ.  

 δ) Καταρτίηουν τα  φφλλα ελζγχου και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ  για τθ ςυμμόρφωςθ. 

 ε) Αναλφουν τα αποτελζςματα μεμονωμζνων ελζγχων, κακϊσ και όλων των ελζγχων που 

πραγματοποιοφνται ετθςίωσ και δθμοςιοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ ςχετικισ ανάλυςθσ. 

 ςτ) Διεξάγουν αξιολόγθςθ κινδφνου, αναπτφςςουν κριτιρια κατάταξθσ ςε κατθγορία 

κινδφνου και μεριμνοφν για τθν ζγκριςι τουσ. 

 η) Καταρτίηουν Μοντζλο Ενεργειϊν Συμμόρφωςθσ (ΜΕΣ) 

 θ) Διοργανϊνουν και παρζχουν κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ςτουσ ελεγκτζσ  . 

 κ) Διεξάγουν  ζρευνεσ και μελζτεσ για τθν αξιολόγθςθ νζων κινδφνων ι αλλαγϊν ςε 

υφιςτάμενουσ κινδφνουσ. 



 

 

 ι) Συνεργάηονται με άλλεσ εποπτεφουςεσ αρχζσ και φορείσ τθσ Διοίκθςθσ για τουσ ςκοποφσ 

τθσ δράςθσ τουσ. 

 ια) Συλλζγουν και ενθμερϊνουν τα δεδομζνα ελζγχου των οικονομικϊν φορζων και 

εγκαταςτάςεων και τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κίνδυνο αυτϊν για τουσ ςκοποφσ τθσ 

ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και τθσ αξιολόγθςθσ κινδφνου.  

 ιβ) Ρροτείνουν τροποποιιςεισ τθσ νομοκεςίασ που αφορά ςτισ απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ. 

 ιγ) Συντάςςουν αναφορά για τθ δράςθ και λειτουργία τουσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο. 

 ιδ) Υποςτθρίηουν τθ ςυμμόρφωςθ, μζςω παροχισ κατευκυντιριων οδθγιϊν και 

πλθροφόρθςθσ των οικονομικϊν φορζων και κάκε ενδιαφερόμενου. 

ιε) Ορίηουν τουσ ελεγκτζσ που αςκοφν τθν εποπτεία των φορζων οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων και των προϊόντων. 

2. Οι  λειτουργίεσ τθσ παραγράφου 1 εκτελοφνται με  ςτόχο τθ μείωςθ του κινδφνου που  

μπορεί να προκαλείται προσ για τθν ανκρϊπινθ υγεία, τθν αςφάλεια, το περιβάλλον και για 

οποιαδιποτε άλλθ πτυχι του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Οι λειτουργίεσ  εκτελοφνται με 

τρόπο που προάγει τθ ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με τουσ οικονομικοφσ φορείσ και βαςίηονται 

ςτθν ορκι επικοινωνία μεταξφ τουσ. 

 

Άρκρο 132 

Υπθρεςίεσ επιφορτιςμζνεσ με τθν εποπτεία 

1.  Εποπτεφουςεσ αρχζσ, για τον ζλεγχο των  οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και τομζων  που 

εντάςςονται ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ είναι οι εξισ:   

α) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 

β) Ο Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων 

γ) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείου 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

δ) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Καταναλωτι και Εμπορίου του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. 

ε) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν 



 

 

ςτ) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Υγείασ 

η) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εργαςίασ  

θ) Το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Αλλθλεγγφθσ 

κ) Οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ι) Το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ, Δόμθςθσ, Ενζργειασ και Μεταλλείων   

ια) Το Ρυροςβεςτικό Σϊμα Ελλάδοσ 

ιβ) Θ Ελλθνικι Αςτυνομία 

ιγ) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν 

ιδ) Οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ των κατά τόπο Ρεριφερειϊν και Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων 

ιε) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των κατά τόπο Διμων 

ιςτ) Οι Υπθρεςίεσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ, ςτθ ηϊνθ δικαιοδοςίασ τουσ. 

ιη) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Τουριςμοφ 

ιθ) Οι Ρεριφερειακζσ Υπθρεςίεσ Τουριςμοφ (ΡΥΤ) 

κα) Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ  

κβ) Θ Ειδικι Γραμματεία Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

κγ) Το Σϊμα Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ (ΣΕΥΡ) 

κδ) το υπουργείο ι άλλοσ φορζασ που εποπτεφει τισ παραπάνω αρχζσ 

κε) κάκε άλλθ αρχι που αςκεί εποπτεία κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.  

 2. 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 παρόντοσ νόμου προςτίκενται ςτθν παράγραφο 1 

με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του κατά περίπτωςθ 

αρμόδιου Υπουργοφ εντόσ 30 θμερϊν από τθν ανάλθψθ τθσ αρμοδιότθτασ. 

3. . Θ Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ του κανονιςτικοφ πλαιςίου για το 

επιχειρθματικό περιβάλλον του άρκρου 133 ςυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ) ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου. 

Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ 



 

 

μπορεί να κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν, 

δεδομζνων και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν 

ςυνεργαςία αυτι. 

 

Άρκρο 133 

Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ του κανονιςτικοφ πλαιςίου 

για το επιχειρθματικό περιβάλλον 

 1.  Στθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

ςυςτινεται Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ του κανονιςτικοφ πλαιςίου για 

το επιχειρθματικό περιβάλλον.  

Επιχειρθςιακόσ ςτόχοσ τθσ Διεφκυνςθσ είναι: 

α. Θ παρακολοφκθςθ και ο ςυντονιςμόσ των μεταρρυκμιςτικϊν ενεργειϊν για τθν 

απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ και τθν αναμόρφωςθ τθσ άςκθςθσ εποπτείασ ςτισ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν αγορά προϊόντων, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ τθσ 

εφαρμογισ των ενεργειϊν αυτϊν, προκειμζνου να υποςτθρίηεται και να ενιςχφεται θ 

ςυμμόρφωςθ των επιχειριςεων, να εμπεδϊνονται ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ του 

δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα και να επιτυγχάνεται θ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

β. Ο ςχεδιαςμόσ, θ οργάνωςθ, θ υποςτιριξθ και θ παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ του 

Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-

ΑΔΕ) του άρκρου 14 του ν. 4442/2016, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

2. Θ Διεφκυνςθ υπάγεται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Eφαρμογισ Κανονιςμϊν, Υποδομϊν και 

Ελζγχου και αποτελείται από τα ακόλουκα τμιματα: 

α. Τμιμα Απλοποίθςθσ Αδειοδότθςθσ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων  

β. Τμιμα Συντονιςμοφ Εποπτείασ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων και Ρροϊόντων  

γ. Τμιμα Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ 

Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ- ΑΔΕ). 

3. Θ Διεφκυνςθ ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ, οι οποίεσ κατανζμονται μεταξφ των τμθμάτων τθσ 

ωσ εξισ: 

α. Τμιμα Απλοποίθςθσ Αδειοδότθςθσ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων: 



 

 

αα. Ραρακολουκεί και ςυντονίηει τισ ενζργειεσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ οριηόντιασ 

εφαρμογισ των κεςμικϊν παρεμβάςεων, κακϊσ και τθσ ςυνοχισ τθσ μεταρρφκμιςθσ 

ςχετικά με τθν απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ των οικονομικϊν φορζων, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο Γενικό Μζροσ του ν. 4442/2016. 

ββ. Διαμορφϊνει, ςε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία, τθ ςτρατθγικι προςζγγιςθ 

των μεταρρυκμίςεων ςε ςχζςθ με κζματα απλοφςτευςθσ τθσ αδειοδότθςθσ των 

οικονομικϊν φορζων.  

γγ. Υποςτθρίηει τθν Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου του αρ. 16 του ν. 4442/2016. 

δδ. Σχεδιάηει και προωκεί, ςε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία, νομοκετικζσ και 

άλλεσ πρωτοβουλίεσ για τθν περαιτζρω απλοποίθςθ και βελτίωςθ των διαδικαςιϊν 

αδειοδότθςθσ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων. 

εε. Συνεργάηεται με αδειοδοτοφςεσ αρχζσ και φορείσ εκπροςϊπθςθσ των επιχειριςεων – 

κοινωνικοφσ εταίρουσ για τθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν βελτίωςθσ του επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

ςτςτ. Ραρζχει διευκρινίςεισ και οδθγίεσ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ, ςε ςυνεργαςία με τα 

ςυναρμόδια Υπουργεία, για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομοιόμορφθσ νομοκετικισ ερμθνείασ και 

εφαρμογισ των μεταρρυκμιςτικϊν ενεργειϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Γενικό Μζροσ 

του ν. 4442/2016.  

ηη. Αναλφει και αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ τθσ εφαρμογισ των μεταρρυκμιςτικϊν ενεργειϊν 

και λειτουργεί ωσ αποκετιριο τεχνογνωςίασ και εμπειρίασ, όςον αφορά τθν αδειοδότθςθ 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 

θθ. Συνεργάηεται με τα τμιματα Β’ και Γ’ τθσ Διεφκυνςθσ με ςκοπό τθν ανατροφοδότθςθ, ανταλλαγι 

και επεξεργαςία δεδομζνων που δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για βελτιωτικζσ προτάςεισ επί του 

κεςμικοφ πλαιςίου. 

κκ. Συμβάλλει ςτθ διάχυςθ των μεταρρυκμιςτικϊν ιδεϊν, τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των 

αρμόδιων αρχϊν και προωκεί και διαδίδει τισ καλζσ πρακτικζσ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του 

για τθν απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ. 

β. Τμιμα Συντονιςμοφ Εποπτείασ Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων και Ρροϊόντων: 

αα. Ραρακολουκεί και ςυντονίηει, ςε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, τισ ενζργειεσ για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ οριηόντιασ εφαρμογισ των κεςμικϊν παρεμβάςεων, κακϊσ και τθσ ςυνοχισ τθσ 

μεταρρφκμιςθσ ςχετικά με τθν εποπτεία των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ αγοράσ 



 

 

προϊόντων, ςε ςυνεργαςία με τισ Αρχζσ Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ και τισ Αρχζσ 

Εφαρμογισ Εποπτείασ και Διαχείριςθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 130. 

ββ. Υποςτθρίηει τισ ανωτζρω αρχζσ για τθν ζκδοςθ τθσ δευτερογενοφσ νομοκεςίασ και τθν 

αποτελεςματικι εφαρμογι των προτεινόμενων προςεγγίςεων και εργαλείων του παρόντοσ νόμου.  

γγ. Διαμορφϊνει ςε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία και τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ 

τθ ςτρατθγικι προςζγγιςθ των μεταρρυκμίςεων ςε ςχζςθ με κζματα εποπτείασ των 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ αγοράσ προϊόντων.  

δδ. Υποςτθρίηει τθν Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου του άρκρου 134.  

εε. Ραρζχει διευκρινίςεισ και οδθγίεσ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομοιόμορφθσ 

νομοκετικισ ερμθνείασ και εφαρμογισ τθσ μεκοδολογίασ και των εργαλείων εποπτείασ του 

παρόντοσ. 

ςτςτ. Αναλφει και αξιολογεί τισ επιπτϊςεισ τθσ εφαρμογισ των μεταρρυκμιςτικϊν 

ενεργειϊν και λειτουργεί ωσ αποκετιριο τεχνογνωςίασ και εμπειρίασ όςον αφορά τθν 

εποπτεία των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ αγοράσ προϊόντων.  

ηη. Συνεργάηεται με τα τμιματα Α’ και Γ’ τθσ Διεφκυνςθσ με ςκοπό τθν ανατροφοδότθςθ, 

ανταλλαγι και επεξεργαςία δεδομζνων που δφνανται να χρθςιμοποιθκοφν για βελτιωτικζσ 

προτάςεισ επί του κεςμικοφ πλαιςίου. 

θθ. Συμβάλλει ςτθ διάχυςθ των μεταρρυκμιςτικϊν ιδεϊν, τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των 

αρμόδιων αρχϊν και προωκεί και διαδίδει τισ καλζσ πρακτικζσ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του 

για τθν αναμόρφωςθσ τθσ άςκθςθσ εποπτείασ ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και τθν αγορά 

προϊόντων. 

γ. Τμιμα Υποςτιριξθσ Λειτουργίασ Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ 

Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ- ΑΔΕ): 

αα. Ρροςδιορίηει τισ προδιαγραφζσ λειτουργίασ του ΟΡΣ-ΑΔΕ του άρκρου 14 του ν. 

4442/2016, με ςκοπό τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου 

αδειοδότθςθσ και εποπτείασ οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και αγοράσ προϊόντων. Στο 

πλαίςιο αυτό το τμιμα ςυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ αρχζσ αδειόδοτθςθσ και 

εποπτείασ, κακϊσ και με τθ Γενικι Δ/νςθ Ψθφιακισ Ρολιτικισ και Θλεκτρονικισ 

Διακυβζρνθςθσ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.  

ββ. Μεριμνά για τθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ, τθ διαςφάλιςθ τθσ παραγωγικισ του 

λειτουργίασ και των βελτιϊςεϊν του. 



 

 

γγ. Διαςφαλίηει, μζςω του περιεχομζνου του ΟΡΣ-ΑΔΕ, τθ διακεςιμότθτα 

επικαιροποιθμζνων δεδομζνων, ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, αναφορϊν, κατευκφνςεων για 

τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ εποπτείασ, ςχετικϊν υποδειγμάτων των 

χρθςιμοποιοφμενων εργαλείων και εν γζνει πλθροφόρθςθσ για τθν απλοποίθςθ τθσ 

αδειοδότθςθσ και τθν εποπτεία των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ αγοράσ 

προϊόντων. 

δδ. Επεξεργάηεται τα δεδομζνα του ΟΡΣ-ΑΔΕ με ςτόχο τθν υποςτιριξθ τθσ 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ εφαρμογισ των ενεργειϊν αρμοδιότθτασ των 

τμθμάτων Α’ και Β’ τθσ ίδιασ Δ/νςθσ και γενικότερα με ςκοπό τθ διατφπωςθ 

βελτιωτικϊν προτάςεων επί του κεςμικοφ πλαιςίου.  

εε. Υποςτθρίηει τισ αρμόδιεσ αρχζσ εφαρμογισ και τισ ελεγχόμενεσ επιχειριςεισ –μζςω 

λειτουργίασ help desk ι άλλων εργαλείων και λειτουργιϊν- ςχετικά με τθν αναηιτθςθ 

πλθροφοριϊν και οδθγιϊν για τθ χριςθ του ΟΡΣ-ΑΔΕ.  

4. Για τθν επαρκι ςτελζχωςθ των τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ προβλζπεται θ αφξθςθ των 

οργανικϊν κζςεων του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ κατά  22  με τισ κάτωκι 

ειδικότθτεσ: 

ΡΕ Μθχανικϊν (6) 

ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ (4) 

ΡΕ Γεωτεχνικϊν (1) 

ΡΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ (6) 

ΡΕ Ρλθροφορικισ (2) 

ΤΕ Ρλθροφορικισ (1) 

ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων (2) 

Οι ωσ άνω κζςεισ προςωπικοφ μποροφν να καλφπτονται και με αποςπάςεισ ι μετατάξεισ 

μονίμων υπαλλιλων ι υπαλλιλων με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου 

από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ι του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, κατόπιν 

δθμοςίευςθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ςτθν οποία μπορεί να 

κακορίηονται πρόςκετα προςόντα διοριςμοφ κατά κατθγορία, κλάδο και ειδικότθτα. 



 

 

Άρκρο 134  

  Σφςταςθ Ομάδασ Διαχείριςθσ Ζργου για τθν εποπτεία (Ο.Δ.Ε.). 

1. Με πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου ςυνιςτάται Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου (Ο.Δ.Ε) για 

τθν εποπτεία των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων και τθσ αγοράσ προϊόντων, ςτθν οποία 

μετζχουν: 

α) ο Γενικόσ Γραμματζασ Βιομθχανίασ, ωσ Ρρόεδροσ 

β) εκπρόςωποσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρρωκυπουργοφ 

γ) εκπρόςωποσ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ    

δ) Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 

ε) Ο Ρρόεδροσ του Ενιαίου Φορζα Ελζγχου Τροφίμων 

ςτ) Ο Γενικόσ Γραμματζασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι 

η) Ο Γενικόσ Γραμματζασ  Υποδομϊν  

θ)  Ο Γενικόσ Γραμματζασ Μεταφορϊν  

κ). Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ Υγείασ του Υπουργείου Υγείασ 

ι) Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Αλλθλεγγφθσ  

ια) Ο Ειδικόσ Γραμματζασ Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ του Υπουργείου  Εργαςίασ , 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

ιβ) Ο Γενικόσ Γραμματζασ  Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ιγ) Ο Γενικόσ Γραμματζασ  Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ και Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ιδ) Ο Γενικόσ Γραμματζασ Ενζργειασ και Ορυκτϊν Ρρϊτων Υλϊν του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ιε) Ο Ειδικόσ Γραμματζασ Υδάτων του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ιςτ) Ο Ειδικόσ Γραμματζασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν  και Ελεγκτϊν του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ  

ιη) Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Εςωτερικϊν. Ο Γενικόσ Γραμματζασ Δθμόςιασ 

Τάξθσ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ/Εςωτερικϊν 

ιθ) Ο Αρχθγόσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ 

ικ) Ο Αρχθγόσ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ 



 

 

κ) Ο Αρχθγόσ του Λιμενικοφ Σϊματοσ  

κα) Ο Γενικόσ Γραμματζασ Τουριςτικισ Ρολιτικισ και Ανάπτυξθσ 

κβ) Ο Γενικόσ Γραμματζασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ 

κγ) Ο Ειδικόσ Γραμματζασ του Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ  

 

2. α. Θ Ο.Δ.Ε. για τθν εποπτεία προγραμματίηει, παρακολουκεί, ςυντονίηει και προωκεί τισ 

απαραίτθτεσ δράςεισ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ.  Θ ΟΔΕ αποτελεί γνωμοδοτικό, επιτελικό και 

ςυμβουλευτικό όργανο 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 ωσ προσ  το ςφνολο των πεδίων εποπτείασ που εμπίπτουν ςτο πεδίο 

εφαρμογισ του παρόντοσ,  τθν παρακολοφκθςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ του κακϊσ και για κάκε κζμα 

ςχετικό με τθν βελτίωςι του.  

β. Θ Ο.Δ.Ε. προςδιορίηει τουσ βραχυπρόκεςμουσ, μεςοπρόκεςμουσ και μακροπρόκεςμουσ 

ςτόχουσ για τθν εποπτεία, και τισ απαραίτθτεσ δράςεισ για τθν υλοποίθςθ τουσ. 

γ. Θ Ο.Δ.Ε. είναι αρμόδια για τθν υποβολι προτάςεων  ςχετικϊν με τθ χρθματοδότθςθ των 

ενεργειϊν εποπτείασ, και ςυνεργάηεται προσ τοφτο με το Υπουργείο Οικονομικϊν. 

 

Άρκρο 135 

  Κατανομι του προχπολογιςμοφ και του προςωπικοφ 

Οι δαπάνεσ για τθν άςκθςθ τθσ εποπτείασ βαρφνουν τον κρατικό προχπολογιςμό. Για το 

ςκοπό αυτό οι  εποπτεφουςεσ αρχζσ μεριμνοφν για τθν κατανομι και τθν εγγραφι των 

ςχετικϊν πιςτϊςεων. 

2. Το φψοσ του προχπολογιςμοφ και ο αρικμόσ κζςεων που κατανζμονται ςε ςυγκεκριμζνο 

ι ςυγκεκριμζνα πεδία εποπτείασ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτο άρκρο 127, βαςίηεται ςε 

ετιςιο ι πολυετζσ  πρόγραμμα εποπτείασ. Οι εκτιμϊμενεσ δαπάνεσ εγγράφονται ςτον 

κρατικό προχπολογιςμό.  

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ  

ΕΡΟΡΤΕΙΑ – ΕΓΑΛΕΙΑ  ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ 

Άρκρο  136 

  Ενζργειεσ που ςυνιςτοφν εποπτεία 

Στισ ενζργειεσ που ςυνιςτοφν εποπτεία περιλαμβάνονται:  

 

α) Θ αξιολόγθςθ του κινδφνου, για τθν κατάταξθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςε 

βακμοφσ επικινδυνότθτασ και ο ςχεδιαςμόσ των ελζγχων.  

β) Ο κακοριςμόσ τθσ ςυχνότθτασ, ο προγραμματιςμόσ και θ διενζργεια ελζγχων. 

γ) Θ διαχείριςθ των καταγγελιϊν. 

δ) Θ ενθμζρωςθ,  θ πλθροφόρθςθ, θ παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν και οδθγιϊν  και θ 

διενζργεια προλθπτικϊν δράςεων, με ςτόχο τθν ςυμμόρφωςθ και τον περιοριςμό ι τθ 

μείωςθ των κινδφνων.   

ε) Θ ζκδοςθ απόφαςθσ  για επιβολι μζτρων και κυρϊςεων.  

ςτ) Θ αξιολόγθςθ των πλθροφοριϊν και δεδομζνων που ςυλλζγονται και αφοροφν τισ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, τουσ οικονομικοφσ φορείσ και τα προϊόντα, κακϊσ και θ 

διενζργεια παρακολοφκθςθσ και μελετϊν, όπου απαιτείται, για τθν εκτίμθςθ νζων 

κινδφνων ι πικανϊν αλλαγϊν ςε υφιςτάμενουσ κινδφνουσ.  

η) Θ αξιολόγθςθ από τθν εποπτεφουςα αρχι του αςκοφμενου ελεγκτικοφ ζργου από τουσ 

ελεγκτζσ. 

 

 

Άρκρο 137 

Αξιολόγθςθ κινδφνου και κατάταξθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ςε βακμοφσ 

επικινδυνότθτασ 

1.Οι ζλεγχοι  ςχεδιάηονται κατόπιν  αξιολόγθςθσ του κινδφνου, βάςει τθσ οποίασ οι 

ελεγχόμενεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ κατατάςςονται ςε βακμό επικινδυνότθτασ ωσ 

προσ τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Με βάςθ τθν κατάταξθ αυτι  καταρτίηεται 

το πρόγραμμα ελζγχων.  

2. Θ αξιολόγθςθ κινδφνου γίνεται ωσ εξισ: 



 

 

α) Θ εποπτεφουςα αρχι διεξάγει αξιολογιςεισ κινδφνου με βάςθ το  επίπεδο πικανότθτασ 

επζλευςθσ αυτοφ ςε ςχζςθ με το εφροσ τθσ επίπτωςθσ που μπορεί  να προκαλοφν  οι  

δραςτθριότθτεσ και θ λειτουργία των οικονομικϊν φορζων και εγκαταςτάςεων και θ 

διάκεςθ των προϊόντων  ςτθν υγεία, αςφάλεια,  το περιβάλλον και ςε οποιαδιποτε άλλθ 

πτυχι του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

β) Θ εποπτεφουςα αρχι ςχεδιάηει και εφαρμόηει μεκοδολογία βακμολόγθςθσ για τθν 

κατάταξθ ςε βακμό επικινδυνότθτασ. Θ βακμολόγθςθ ζχει τθ μορφι πυραμίδασ, με 

κατάταξθ τθσ επικινδυνότθτασ από τον υψθλότερο ςτον χαμθλότερο βακμό.   

3. Θ κατάταξθ των οικονομικϊν φορζων, των εγκαταςτάςεων και των προϊόντων ςε 

βακμοφσ επικινδυνότθτασ ωσ προσ τθν προςταςία του δθμοςίου ςυμφζροντοσ, γίνεται με 

τα εξισ, κατά περίπτωςθ, κριτιρια: 

α) τθν εγγενι επικινδυνότθτα των δραςτθριοτιτων και των διαδικαςιϊν τουσ, και των 

προϊόντων 

β) το μζγεκοσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ εγκατάςταςθσ 

γ) τθν ομάδα και τον αρικμό των καταναλωτϊν για τουσ οποίουσ προορίηεται το προϊόν  

δ) το ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ του 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  προζκυψαν κατόπιν ελζγχου 

ε)  τθν φπαρξθ αξιόπιςτου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και λειτουργίασ. 

ςτ) τισ ςυςτάςεισ που ζχουν γίνει, τα μζτρα και τισ κυρϊςεισ που ζχουν επιβλθκεί ςτον 

οικονομικό φορζα. 

4. Θ κατάταξθ των οικονομικϊν φορζων και των εγκαταςτάςεων ςε βακμό επικινδυνότθτασ 

ςφμφωνα με τα παραπάνω κριτιρια,  γίνεται ςε τρεισ κατθγορίεσ κινδφνου: α) χαμθλοφ, β) 

μεςαίου και γ) υψθλοφ.    

5. Με κοινι απόφαςθ του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ και του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, εξειδικεφονται 

τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του κινδφνου και θ κατάταξθ ςε βακμό επικινδυνότθτασ. Με τθν 

ίδια απόφαςθ μπορεί να κακορίηονται περιςςότερα κριτιρια και να ρυκμίηονται οι 



 

 

λεπτομζρειεσ για τθν κατάταξθ των δραςτθριοτιτων. Τα κριτιρια και θ κατάταξθ 

ανακεωροφνται κάκε πζντε (5) ζτθ το ανϊτερο. 

6. Αν δικαιολογείται από το αντικείμενο μιασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ςτθν απόφαςθ 

τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου μπορεί να ορίηεται  μόνο θ γενικι προςζγγιςθ τθσ 

ανάπτυξθσ των κριτθρίων και του τρόπου κατάταξθσ. 

7. Ρλθροφορίεσ για τον βακμό επικινδυνότθτασ των δραςτθριοτιτων καταχωρίηονται και 

αναρτϊνται ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και 

Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) από τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι και είναι διακζςιμεσ προσ όλεσ τισ 

εποπτεφουςεσ αρχζσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ.  

 

Άρκρο  138 

 Συχνότθτα ελζγχων 

1. Θ εποπτεφουςα αρχι κακορίηει τθ ςυχνότθτα των ελζγχων  κατ’ ελάχιςτον από τα εξισ 

κριτιρια:  

α) τον βακμό κινδφνου. 

β) τθν αναμενόμενθ διάρκεια ελζγχου ςτθν εκάςτοτε κατθγορία κινδφνου. 

γ) τθν διακεςιμότθτα ανκρϊπινων πόρων.  

δ) τθν υποχρεωτικι προτεραιότθτα ελζγχου δραςτθριοτιτων υψθλοφ κινδφνου. 

2.  Θ εποπτεφουςα αρχι μπορεί να προςαρμόηει τθ ςυχνότθτα των ελζγχων ςε ςχζςθ με τισ 

υπάρχουςεσ ςυνκικεσ και να πραγματοποιεί δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ ςε χαμθλοφ 

ρίςκου δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και άλλουσ ελζγχουσ που ανεξαρτιτωσ τθσ 

κατθγοριοποίθςθσ κινδφνου προκφπτουν ςτο πλαίςιο άμεςθσ αντιμετϊπιςθσ  και 

διαχείριςθσ καταςτάςεων ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 

Άρκρο  139 

Ρρόγραμμα ελζγχων 

1. Οι ζλεγχοι διεξάγονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα ελζγχων που καταρτίηεται από τθν 

εποπτεφουςα αρχι. 



 

 

2. Το πρόγραμμα ελζγχων είναι ετιςιο ι πολυετζσ και καταρτίηεται με βάςθ  πλθροφορίεσ  

που ςυλλζγονται κατά τθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ, ζγκριςθσ ι γνωςτοποίθςθσ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ, πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςε μθτρϊα ι ςυλλζγονται 

μζςω των ελζγχων από τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι ι προκφπτουν μζςω καταγγελιϊν ι 

άλλων ςτοιχείων εφόςον κρίνονται επαρκϊσ αξιόπιςτα και προκφπτει άμεςοσ κίνδυνοσ 

ςθμαντικισ βλάβθσ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Τα πολυετι προγράμματα ελζγχων 

κοινοποιοφνται ςτθν Ομάδα Διαχείριςθσ Ζργου (Ο.Δ.Ε) του άρκρου 134.   

3. Το πρόγραμμα ελζγχων περιλαμβάνει: 

α) τισ  ενζργειεσ εποπτείασ που πρζπει να διενεργθκοφν εντόσ τθσ διάρκειάσ του 

β) τουσ  ςτόχουσ που πρζπει να επιτευχκοφν  

γ) τα γενικά χαρακτθριςτικά των οικονομικϊν φορζων που υπόκεινται ςε εποπτεία 

δ) τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ και τουσ ςχετικοφσ δείκτεσ  ανά πεδίο εποπτείασ  

ε) πρόβλεψθ για τθ διενζργεια κοινϊν ελζγχων με άλλεσ εποπτεφουςεσ αρχζσ.  

4. Για τθν καλφτερθ εκτζλεςι του, το πρόγραμμα ελζγχων  μπορεί να υλοποιείται με 

επιμζρουσ ςχεδιαςμό κάκε εποπτεφουςασ αρχισ ϊςτε να καλφπτει μικρότερα χρονικά 

διαςτιματα.  

5. Το πρόγραμμα ελζγχων μπορεί να τροποποιείται και να προςαρμόηεται καταλλιλωσ 

εφόςον κατά τθν εκτζλεςι του προκφπτουν νζα ςτοιχεία είτε από ςυλλογι πλθροφοριϊν 

είτε από τθ διεξαγωγι ελζγχων.    

6. Θ μεκοδολογία κατάρτιςθσ του προγράμματοσ ελζγχων των εγκαταςτάςεων βαςίηεται 

ςτο ςυνδυαςμό του μεγζκουσ τθσ εγκατάςταςθσ και τθσ πικανότθτασ επζλευςθσ κινδφνου 

από τθ λειτουργία τθσ και βαςίηεται ιδίωσ ςε τζςςερα  κριτιρια: 

α) το βακμό κινδφνου κάκε οικονομικισ δραςτθριότθτασ.  

 

β) το μζγεκοσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ  του φορζα ι τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

γ) το ιςτορικό ςυμμόρφωςθσ του  οικονομικοφ φορζα ι τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

δ) τθν φπαρξθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων ι τθν ζλλειψθ αυτοφ.  

 



 

 

7. H μεκοδολογία κατάρτιςθσ του προγράμματοσ ελζγχων των προϊόντων βαςίηεται ςτο 

ςυνδυαςμό τθσ πικανότθτασ επζλευςθσ και τθσ ςοβαρότθτασ τθσ βλάβθσ που το προϊόν 

μπορεί να επιφζρει ςτθ δθμόςια υγεία και αςφάλεια, ςτο περιβάλλον και κάκε άλλθ πτυχι 

του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και περιλαμβάνει ιδίωσ δφο κριτιρια: 

α) τον βακμό κινδφνου του προϊόντοσ ο οποίοσ προςδιορίηεται με βάςθ τθν περιγραφι, τα 

χαρακτθριςτικά και τθ ςκοποφμενθ χριςθ του, το ςυνολικό χρόνο ηωισ του και τθν φπαρξθ 

ι μθ προειδοποιθτικϊν ετικετϊν και επιςθμάνςεων, ςτο προϊόν. Για τον προςδιοριςμό του 

βακμοφ κινδφνου λαμβάνονται υπόψθ πλθροφορίεσ από τθν αξιολόγθςθ τθσ 

ςυμμόρφωςθσ για παρόμοια προϊόντα μζςω των  ενωςιακϊν μθχανιςμϊν ανταλλαγισ 

πλθροφοριϊν.  

β) τθν ομάδα και τον αρικμό των καταναλωτϊν για τουσ οποίουσ προορίηεται το προϊόν. 

Ιδίωσ εξετάηεται εάν το προϊόν χρθςιμοποιείται ι όχι από ευάλωτεσ ομάδεσ καταναλωτϊν. 

8. Με κοινι απόφαςθ του κατά περίπτωςθ αρμόδιου υπουργοφ και του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ εξειδικεφεται θ μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ των ενεργειϊν 

εποπτείασ που περιλαμβάνει τθν γενικι διαδικαςία προγραμματιςμοφ, τθν μεκοδολογία 

για τθν παρακολοφκθςθ μετά τθ διενζργεια του ελζγχου, τον προςδιοριςμό των 

περιπτϊςεων για τισ οποίεσ απαιτείται επανάλθψθ του επιτόπιου ελζγχου και  των 

περιπτϊςεων ςτισ οποίεσ οι εποπτεφουςεσ αρχζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τισ 

πλθροφορίεσ που παραςχζκθκαν από τον οικονομικό φορζα και ρυκμίηεται κάκε άλλθ 

απαραίτθτθ λεπτομζρεια.  

 

 

Άρκρο  140 

 Διαχείριςθ καταγγελιϊν 

1. Καταγγελίεσ ςχετικά με τθ δραςτθριότθτα οικονομικοφ φορζα ι εγκατάςταςθσ μπορεί να 

υποβλθκοφν από οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό πρόςωπο προσ τθν αρμόδια εποπτεφουςα 

αρχι με κάκε πρόςφορο  μζςο επικοινωνίασ (θλεκτρονικά,   εγγράφωσ, τθλεφωνικϊσ κ.λπ.) 

2. Οι καταγγελίεσ αξιολογοφνται με τα εξισ κριτιρια:  

α) τθ  ςυμβατότθτα με το πεδίο αρμοδιότθτασ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ. 

β) το προφανϊσ αβάςιμο και αςτιρικτο του περιεχομζνου τουσ. 



 

 

γ)  τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων ςτοιχείων που επιτρζπουν τθ διεξαγωγι επιτόπιου 

ελζγχου ι ζρευνασ  

δ) τθν κατ’ αρχιν εκτίμθςθ ότι θ αναφορά ςτοιχειοκετεί παράβαςθ νομοκεςίασ.  

ε) τθν επαναλθψιμότθτα του περιςτατικοφ. 

ςτ) τον χρόνο που ζχει παρζλκει από τθν διαπίςτωςθ του προβλιματοσ. 

η) τθν εκτίμθςθ του βακμοφ επικινδυνότθτασ  ωσ προσ τισ άμεςεσ ι ζμμεςεσ επιδράςεισ ςτο 

κοινό ι ςε άλλθ πτυχι δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 

θ) τθν ομάδα καταναλωτϊν που εκτίκενται ςε κίνδυνο και τθν τυχόν χριςθ από ευαίςκθτεσ 

ομάδεσ. 

κ) τθ ςυνεκτίμθςθ των αποτελεςμάτων εξζταςθσ προςκομιςκζντοσ δείγματοσ. 

ι) τθν αξιοπιςτία τουσ όταν προζρχονται από επανειλθμμζνθ υποβολι τουσ από τον ίδιο 

καταγγζλλοντα χωρίσ να αποδεικνφεται ςε προγενζςτερουσ ελζγχουσ θ ακρίβειά τουσ. 

3. Μετά τθν αξιολόγθςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου και ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα 

τθσ καταγγελίασ θ εποπτεφουςα αρχι προβαίνει ςε μία ι περιςςότερεσ από τισ παρακάτω 

ενζργειεσ: α) αρχειοκζτθςθ τθσ καταγγελίασ, β) καταγραφι τθσ καταγγελίασ για τθν εν λόγω 

δραςτθριότθτα που ενδεχομζνωσ να εξεταςκεί ςτο πλαίςιο του ευρφτερου 

προγραμματιςμοφ ελζγχων, γ) άμεςθ διερεφνθςθ κατά προτεραιότθτα θ οποία μπορεί να 

περιλαμβάνει και τθ διεξαγωγι επιτόπιου ελζγχου και δ) ενθμζρωςθ τθσ  αρμόδιασ αρχισ 

εάν πρόκειται για καταγγελία που υποβλικθκε αναρμοδίωσ.  

4. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ δεν υποχρεοφνται να απαντοφν μεμονωμζνα ι να διεξάγουν 

επιτόπιο ζλεγχο μετά από κάκε καταγγελία και να κοινοποιοφν απάντθςθ προσ τον 

καταγγζλλοντα, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν κείμενθ νομοκεςία για κάποιο πεδίο 

εποπτείασ. 

6. Θ εποπτεφουςα αρχι παρζχει τουσ απαραίτθτουσ ανκρϊπινουσ και υλικοφσ πόρουσ  για  

τθ διαχείριςθ και τθν αξιολόγθςθ των καταγγελιϊν που ςχετίηονται με τθ δραςτθριότθτα 

των οικονομικϊν φορζων. Θ εποπτεφουςα αρχι παρζχει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ ςτο 

προςωπικό που διενεργεί τθν αξιολόγθςθ των καταγγελιϊν.  

7. Θ εποπτεφουςα αρχι μπορεί να αξιολογεί αυτεπαγγζλτωσ και άλλεσ πλθροφορίεσ που 

τίκενται ςε γνϊςθ τθσ, όπωσ δθμοςιεφςεισ ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, ςτα μζςα 



 

 

κοινωνικισ δικτφωςθσ ι ςε άλλο μζςο, θ διαχείριςθ των οποίων πραγματοποιείται 

αναλογικά με τον τρόπο που θ εποπτεφουςα αρχι αξιολογεί τισ καταγγελίεσ.   

8. Με απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ αρμόδιασ εποπτεφουςασ αρχισ κακορίηονται οι 

διαδικαςίεσ και τα ειδικότερα κριτιρια,  πλζον αυτϊν τθσ παρ. 2, και ο ςυνδυαςμόσ αυτϊν 

για τθν αξιολόγθςθ τθσ καταγγελίασ και για τθν παραπομπι τθσ, εφ’ όςον αυτό κρίνεται 

απαραίτθτο, ςτο επόμενο ςτάδιο διαχείριςθσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 

 

Άρκρο 141 

Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ  

 1. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ παρζχουν κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τθν κατανόθςθ και 

εφαρμογι των κείμενων διατάξεων από τουσ ελεγχόμενουσ με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςι 

τουσ.   

2.  Θ υποςτιριξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ μζςω των κατευκυντιριων οδθγιϊν πραγματοποιείται 

με κάκε πρόςφορο μζςο, όπωσ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), με θλεκτρονικζσ 

αναρτιςεισ (online), με ανταλλαγι επιςτολϊν ι με τθλεφωνικι επικοινωνία κακϊσ και με 

επιτόπου επίςκεψθ του χϊρου δραςτθριότθτασ. 

3. Οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ είναι δεςμευτικζσ για τον ελεγχόμενο οικονομικό φορζα. Αν 

κρικοφν μθ επαρκείσ ςε μεταγενζςτερο ζλεγχο μποροφν να παραςχεκοφν νζεσ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο ελεγχόμενοσ κα πρζπει να 

ςυμμορφωκεί, ωςτόςο, εφόςον ο ελεγχόμενοσ ενιργθςε ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ και οδθγίεσ που του παραςχζκθκαν κατά τον πρϊτο ζλεγχο, δεν επιβάλλονται 

μζτρα και κυρϊςεισ.   

 

Άρκρο 142 

Ρλθροφόρθςθ  

1. Οι Αρχζσ Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ  πλθροφοροφν το κοινό για κζματα που 

εμπίπτουν ςτο πεδίο εποπτείασ τουσ, εκδίδοντασ γενικζσ οδθγίεσ οι οποίεσ είναι 

κατανοθτζσ και προςβάςιμεσ ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

2. Οι αρχζσ πλθροφοροφν για τα εξισ: 



 

 

α) τισ απαιτιςεισ του νόμου για ςυμμόρφωςθ και τον τρόπο ερμθνείασ τουσ 

β) τισ διαδικαςίεσ ςυμμόρφωςθσ και αξιολόγθςθσ κινδφνου, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

πλθροφοριϊν και των κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ που αφοροφν τισ 

νόμιμεσ υποχρεϊςεισ των ελεγχόμενων   

γ) τα μζςα και τισ διαδικαςίεσ επικοινωνίασ με τισ αρχζσ 

δ) τθν παροχι πλθροφοριϊν και κατευκυντιριων οδθγιϊν από τισ αρχζσ για   ςυμμόρφωςθ,  

 ε) τθ διεξαγωγι των ελζγχων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προγραμμάτων τουσ, των ειδϊν 

του ελζγχου, των λιςτϊν ελζγχου και τθσ διαδικαςίασ  

ςτ) τισ ενζργειεσ ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παραβάςεων  

η) τθ διαδικαςία καταγγελιϊν 

 θ) τα ζνδικα μζςα που μπορεί να αςκιςει ο ελεγχόμενοσ. 

3. Θ πλθροφόρθςθ και θ παροχι οριηόντιων κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ 

μποροφν να πραγματοποιοφνται με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) τθν πρόβλεψθ κοινισ πλθροφόρθςθσ για ςυγκεκριμζνα ηθτιματα 

β) τθν επεξεργαςία και δθμοςιοποίθςθ οδθγϊν ορκισ πρακτικισ και άλλων εγγράφων 

παροχισ κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ που επεξθγοφν ςτουσ φορείσ με 

ποιουσ τρόπουσ μποροφν να ςυμμορφϊνονται με τισ κείμενεσ διατάξεισ ςε κάκε κλάδο 

γ) τθν οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν ςεμιναρίων  

δ) τθν πρόβλεψθ ςυςτάςεων και παροχισ κατευκυντιριων οδθγιϊν για τθ ςυμμόρφωςθ 

για το πϊσ επιτυγχάνεται θ ςυμμόρφωςθ και για τθν μείωςθ και αποφυγι παραβάςεων 

κατά τθ διάρκεια του ελζγχου. 

Άρκρο 143 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ελζγχου 

1. Θ θλεκτρονικι υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν εποπτείασ του παρόντοσ πραγματοποιείται 

μζςω του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ελζγχων (ΡΣ-ΔΕ), το οποίο ςυνιςτά το 

Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ Ελζγχων τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 3 του Ολοκλθρωμζνου 

Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) του άρκρου 

14 του ν. 4442/2016. 



 

 

2. Το ΡΣ-ΔΕ ςυνιςτά ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα και ςε αυτό καταχωροφνται όλοι οι ζλεγχοι, 

από το ςτάδιο  προγραμματιςμοφ , επί τθ βάςει  του κινδφνου, μζχρι τθν καταγραφι των 

αποτελεςμάτων  με τθ χριςθ των φφλλων ελζγχου. 

3. Θ χριςθ του ΡΣ-ΔΕ είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ. Στο ΡΣ-ΔΕ 

καταγράφονται όλα τα δεδομζνα ςχετικά με τον προγραμματιςμό των ελζγχων κακϊσ και 

τα αποτελζςματα αυτϊν. Σε περίπτωςθ που εποπτεφουςα αρχι χρθςιμοποιεί δικό τθσ 

πλθροφοριακό ςφςτθμα, το ςφςτθμα αυτό διαςυνδζεται  ι ενςωματϊνεται  υποχρεωτικά 

με το ΡΣ-ΔΕ. 

Άρκρο 144 

Αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ 

1. Θ εποπτεφουςα αρχι ςυντάςςει αναφορζσ αυτο-αξιολόγθςθσ ςχετικά με τισ δράςεισ και 

λειτουργίεσ τθσ, οι οποίεσ  υποβάλλονται ςτον κακ’ φλθν αρμόδιο υπουργό.  

2. Για τθν αξιολόγθςθ χρθςιμοποιοφνται δείκτεσ απόδοςθσ που  αντικατοπτρίηουν τθν 

επίτευξθ των ςτόχων των εποπτευουςϊν αρχϊν όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο άρκρο και 

κατά ςυνζπεια το επίπεδο ςυμμόρφωςθσ, αποτροπισ κινδφνου και διαςφάλιςθσ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Τα δεδομζνα που ςυλλζγονται για το ςκοπό αυτό πρζπει να είναι 

αξιόπιςτα, αντικειμενικά και ακριβι. 

3. Τα κριτιρια περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον: 

 α) Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των ενεργειϊν εποπτείασ τθσ   εποπτεφουςασ 

αρχισ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 130. 

  β) Τα αποτελζςματα ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ των οικονομικϊν φορζων και 

εγκαταςτάςεων 

 γ) Τα αποτελζςματα ςχετικά με τθν επίτευξθ των ςτόχων ωσ προσ τθ ςταδιακι μείωςθ του 

επιπζδου κινδφνου και τθ βελτίωςθ δεικτϊν αςφάλειασ ςτο ςυγκεκριμζνο πεδίο εποπτείασ.  

4. Θ ςυχνότθτα των ελζγχων, ο αρικμόσ και το φψοσ των κυρϊςεων κακϊσ και άλλοι δείκτεσ 

που ςχετίηονται με τθν επιβολι κυρϊςεων ςε οικονομικοφσ φορείσ δεν αποτελοφν κριτιρια 

για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των εποπτευουςϊν αρχϊν 

και των ελεγκτϊν τουσ.  

5.  Στο τζλοσ του ζτουσ, κάκε εποπτεφουςα αρχι προετοιμάηει και υποβάλλει ςτον κακ’ 

φλθν αρμόδιο υπουργό ετιςια ζκκεςθ δραςτθριοτιτων, θ οποία δθμοςιεφεται ςτο 



 

 

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Άςκθςθσ Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) 

και περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 α) Ρλθροφορίεσ και λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ αςκθκείςεσ δραςτθριότθτεσ εποπτείασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου του κόςτουσ των δραςτθριοτιτων αυτϊν, κακϊσ και προτάςεισ για 

αναγκαίεσ αλλαγζσ εντόσ του επόμενου ζτουσ, 

β) Αρικμό, είδοσ και διάρκεια των ελζγχων που διενεργικθκαν εντόσ του ζτουσ, 

 γ) Αξιολόγθςθ του κινδφνου και του επιπζδου τθσ αςφάλειασ και άλλων δθμοςίων αγακϊν 

εντόσ του πεδίου εποπτείασ για το οποίο είναι αρμόδια θ εποπτεφουςα αρχι 

δ) Τισ πιο ςθμαντικζσ παραβάςεισ που διαπιςτϊκθκαν και τισ βλάβεσ που προκλικθκαν ι 

που κα μποροφςαν να προκλθκοφν κακϊσ και τθν ζκταςι τουσ.  

ε) Ρροτάςεισ  για τθ βελτίωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, τθν τροποποίθςθ τθσ 

νομοκεςίασ, τθν εξάλειψθ επικαλφψεων, τθ μείωςθ του διοικθτικοφ φόρτου για τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ και για τθ βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ, του ςυντονιςμοφ, τθσ 

αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ εποπτείασ. 

ςτ) Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ εποπτείασ που επθρζαςαν ςθμαντικά τουσ 

δείκτεσ των αποτελεςμάτων. 

6. Με κοινι απόφαςθ του  Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και του κατά περίπτωςθ 

αρμόδιου Υπουργοφ, ορίηονται οι μακροπρόκεςμοι και ετιςιοι ςτόχοι και εξειδικεφονται οι 

δείκτεσ απόδοςθσ και τα κριτιρια με τα οποία αξιολογείται θ απόδοςθ των εποπτευουςϊν 

αρχϊν και θ επίτευξθ των ςτόχων και κάκε άλλο ςχετικό ηιτθμα. 

 

Άρκρο 145 

Μθχανιςμόσ Ανατροφοδότθςθσ  

1. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ, για τθν άςκθςθ εποπτείασ και προγραμματιςμοφ λαμβάνουν 

υπόψθ πλθροφορίεσ και ςχόλια από τουσ εκπροςϊπουσ των οικονομικϊν και των 

δθμόςιων φορζων .  

2. Οι πλθροφορίεσ μπορεί να προκφπτουν και από τθν αξιολόγθςθ των καταγγελιϊν του 

άρκρου 140.   

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

 ΕΛΕΓΧΟΙ 

Άρκρο 146  

Ρροετοιμαςία του ελζγχου 

 1. Οι ζλεγχοι διενεργοφνται  φςτερα από απόφαςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, θ οποία 

αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τον εποπτευόμενο οικονομικό φορζα, το προϊόν,  τθν 

εγκατάςταςθ, το αντικείμενο του ελζγχου, τθν θμερομθνία του ελζγχου, τα ονόματα των 

ελεγκτϊν, τα φφλλα ελζγχου που κα χρθςιμοποιθκοφν και τα δικαιϊματα και τισ 

υποχρεϊςεισ του εποπτευόμενου φορζα. 

 2. Αντίγραφο τθσ απόφαςθσ   κοινοποιείται ςτον εποπτευόμενο φορζα  πριν από τθ 

διενζργεια του ελζγχου, εφόςον κατά τθν κρίςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ θ κοινοποίθςθ 

δεν ματαιϊνει  τον ςκοπό του ελζγχου. 

 3.  Ρριν από τθ διενζργεια του ελζγχου ςχθματίηεται φάκελοσ που περιλαμβάνει 

πλθροφορίεσ για τον οικονομικό φορζα, τθν εγκατάςταςθ και το προϊόν με βάςθ τα 

δεδομζνα που ςυλλζγονται από το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Άςκθςθσ 

Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ) του άρκρου 14 του ν. 4442/2016.  Μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ του ΟΡΣ-ΑΔΕ τα δεδομζνα  ςυλλζγονται από  το θλεκτρονικό πλθροφοριακό 

ςφςτθμα τθσ εκάςτοτε αρχισ ι άλλα διακζςιμα αρχεία. 

 

Άρκρο 147 

Φφλλα ελζγχου 

1. Ο ζλεγχοσ διενεργείται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του φφλλου ελζγχου.   

2. Τα φφλλα ελζγχου εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ Οργάνωςθσ Εποπτείασ και 

Συντονιςμοφ  για το πεδίο ι τα πεδία τθσ εποπτείασ τουσ και είναι διακζςιμα ςτθν επίςθμθ 

ιςτοςελίδα τθσ αρχισ και προςβάςιμα ςε κάκε ενδιαφερόμενο, υπό τθ μορφι προτφπου. 

Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ μποροφν να εκδίδουν φφλλα ελζγχου ανά αντικείμενο (π.χ. τομζασ, 

κλάδοσ, δραςτθριότθτα, κατθγορία προϊόντων,) εάν κάποιο αντικείμενο ελζγχου απαιτεί 

διαφορετικό φφλλο ελζγχου για να καταςτεί αποτελεςματικότερθ θ εποπτεία ι εάν 

διαφορετικά αντικείμενα ελζγχου ανικουν ςτθν εποπτεία που αςκείται από άλλθ αρχι. 



 

 

3. Τα φφλλα ελζγχου περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία που προβλζπονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ 

και αποςκοποφν ςτθν αποτροπι ι μείωςθ του κινδφνου για τθν ανκρϊπινθ υγεία και 

αςφάλεια, το περιβάλλον και κάκε άλλθ πτυχι του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςε ςχζςθ με τθν 

ελεγχόμενθ δραςτθριότθτα και το ςυγκεκριμζνο είδοσ ελζγχου. Τα φφλλα ελζγχου 

καταρτίηονται προκειμζνου να ελεγχκοφν τα ςτοιχεία, υλικά, πρακτικζσ και ςυςτιματα 

διαχείριςθσ που είναι άμεςα ςυνδεδεμζνα με τουσ ωσ άνω κινδφνουσ.   

 4. Κατά τθ διαδικαςία του ελζγχου εξετάηεται θ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ ι τισ 

κατθγορίεσ απαιτιςεων του νόμου που περιλαμβάνονται ςτο φφλλο ελζγχου. Εάν 

διαπιςτϊνεται μθ ςυμμόρφωςθ με απαιτιςεισ που δεν περιλαμβάνονται ςτο φφλλο 

ελζγχου, και μόνον εφόςον εμπίπτουν ςτο πεδίο εποπτείασ του ελεγκτι ο ελεγκτισ 

ςθμειϊνει τθ μθ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ αυτζσ ςτθν ζκκεςθ ελζγχου και 

ακολοφκωσ παρζχονται ςυςτάςεισ για ςυμμόρφωςθ εντόσ ςυγκεκριμζνθσ προκεςμίασ.    

5. Με απόφαςθ του αρμόδιου υπουργοφ ι με πράξθ του ανϊτατου ιεραρχικά 

προϊςτάμενου ι διοικθτικοφ οργάνου τθσ αρμόδιασ εποπτεφουςασ αρχισ κακορίηονται τα 

ειδικότερα ςτοιχεία που πρζπει να αναγράφονται ςτα φφλλα ελζγχου. 

 

Άρκρο 148  

Διαδικαςία διενζργειασ ελζγχου 

 1. Κατά τθν ζναρξθ του ελζγχου, ο ελεγκτισ επιδεικνφει τα ζγγραφα ταυτοποίθςισ του ωσ 

εντεταλμζνοσ τθσ αρμόδιασ εποπτεφουςασ αρχισ, τθν εντολι ελζγχου ι άλλα διοικθτικά 

ζγγραφα που αποδεικνφουν τθν ςχετικι εντολι διεξαγωγισ ελζγχου. Εξαιροφνται οι 

περιπτϊςεισ για τισ οποίεσ προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία θ διεξαγωγι ελζγχου 

χωρίσ τθν αποκάλυψθ των ςτοιχείων των ελεγκτϊν.  

 2.  Κατά τθν ζναρξθ του ελζγχου ο ελεγκτισ  ενθμερϊνει τον οικονομικό φορζα για τα 

κφρια ςθμεία του επικείμενου ελζγχου. Μετά το πζρασ του ελζγχου ενθμερϊνει για τα 

αποτελζςματα  του ελζγχου και παρζχει κατευκυντιριεσ γραμμζσ, οδθγίεσ και 

πλθροφόρθςθ για τθν ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του νόμου.  

 3. Ο ζλεγχοσ διενεργείται με τθ χριςθ του ςχετικοφ φφλλου ελζγχου. Το φφλλο ελζγχου 

υπογράφεται από όλα τα μζρθ ςτο τζλοσ του ελζγχου. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του 

εποπτευόμενου να υπογράψει το φφλλο ελζγχου ο ελεγκτισ καταχωρίηει ςχετικι 



 

 

επιςιμανςθ ςτο φφλλο ι ςτθν ζκκεςθ ελζγχου. Το φφλλο ελζγχου ζχει θλεκτρονικι μορφι 

εφόςον αυτό είναι εφικτό.   

 4. Ο εποπτευόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ   κζτει ςτθ διάκεςθ του  ελεγκτι  τα ςτοιχεία που 

ςχετίηονται με το αντικείμενο του ελζγχου και παρζχει γραπτι ι προφορικι εξιγθςθ για τα 

ηθτιματα που ανακφπτουν κατά τον ζλεγχο. Σε περίπτωςθ παράδοςθσ πρωτότυπων 

εγγράφων ςτον ελεγκτι, αυτά επιςτρζφονται ςτον φορζα μετά το πζρασ του ελζγχου.  

5. Οι ζλεγχοι διενεργοφνται κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ του ελεγχόμενου 

οικονομικοφ φορζα εκτόσ κι αν ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι που ςχετίηονται με το ςκοπό του 

ελζγχου, τα ειδικά χαρακτθριςτικά του ελεγχόμενου οικονομικοφ φορζα ι τθν 

επικινδυνότθτα των προϊόντων και δικαιολογοφν τυχόν παρζκκλιςθ. Ο διενεργοφμενοσ 

ζλεγχοσ κα πρζπει, κατά το  δυνατόν, να μθν παρακωλφει ι επιβαρφνει  τθν ςυνικθ 

λειτουργία του ελεγχόμενου οικονομικοφ φορζα. 

 6.  Ο ελεγκτισ  μπορεί να ελζγχει κάκε χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ και κάκε όχθμα που 

εξυπθρετεί τισ λειτουργίεσ τθσ, να λαμβάνει πλθροφορίεσ και δείγματα και να 

φωτογραφίηει τουσ χϊρουσ και τα προϊόντα.  

 7. Οι δαπάνεσ για  τθ διενζργεια ελζγχου, τθ δειγματολθψία και τθ δειγματολθπτικι 

εξζταςθ βαρφνουν τθν εποπτεφουςα αρχι εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε ειδικότερεσ 

διατάξεισ. Οι δαπάνεσ για τον εργαςτθριακό ζλεγχο βαρφνουν τον ελεγχόμενο οικονομικό 

φορζα μόνο ςτθν περίπτωςθ που αποδειχκεί μθ ςυμμόρφωςθ, άλλωσ βαρφνουν τθν  

εποπτεφουςα αρχι. 

8. Με απόφαςθ του κατά περίπτωςθ αρμόδιου ανά πεδίο εποπτείασ Υπουργοφ μπορεί να 

ορίηονται οι διαδικαςίεσ λιψθσ δείγματοσ, εργαςτθριακισ ι άλλθσ εξζταςισ του, θ 

διαδικαςία και τα δικαιϊματα προςφυγισ ι ζνςταςθσ του ελεγχομζνου και κάκε άλλο 

ςχετικό κζμα. 

 9.  Θ άρνθςθ του οικονομικοφ φορζα να επιτρζψει τθν πρόςβαςθ ςτουσ διάφορουσ χϊρουσ 

τθσ εγκατάςταςθσ, ςτα οχιματα που εξυπθρετοφν λειτουργίεσ τθσ εγκατάςταςθσ και ςτισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ και τα ελεγχόμενα προϊόντα ι θ 

άρνθςθ του οικονομικοφ φορζα για λιψθ εκ μζρουσ του ελεγκτι δειγμάτων ι άλλων 

τεχνικϊν μζςων όπωσ φωτογραφιϊν, εφόςον αυτά κρίνονται δικαιολογθμζνα και 

απαραίτθτα, επιςθμαίνεται ςτισ παρατθριςεισ ι το αντίςτοιχο τμιμα τθσ ζκκεςθσ του 

ελζγχου. 



 

 

 10. Εάν κατά τθ διάρκεια του ελζγχου υποπζςει ςτθν αντίλθψθ του ελεγκτι γεγονόσ που 

μπορεί να ςυνιςτά παράβαςθ αρμοδιότθτασ άλλθσ εποπτεφουςασ αρχισ ενθμερϊνεται 

χωρίσ κακυςτζρθςθ θ αρμόδια εποπτεφουςα αρχι.   

 

Άρκρο 149 

Διαδικαςία ενεργειϊν ςυμμόρφωςθσ – 

Μοντζλο ενεργειϊν ςυμμόρφωςθσ (ΜΕΣ) 

 1. Κάκε Αρχι Οργάνωςθσ Εποπτείασ και Συντονιςμοφ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 130, καταρτίηει Μοντζλο Ενεργειϊν Συμμόρφωςθσ («ΜΕΣ») που 

περιλαμβάνει τισ  διαδικαςίεσ και τισ οδθγίεσ για τθν κακοδιγθςθ των  ενεργειϊν και των 

αποφάςεων των ελεγκτϊν που λαμβάνονται ςε ςυνζχεια του ελζγχου. Το ΜΕΣ υιοκετείται 

με απόφαςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ και δθμοςιεφεται ςτον θλεκτρονικό τθσ ιςτότοπο. 

 2. Το ΜΕΣ καταρτίηεται με τρόπο που προάγει τθν ορκι εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ και το 

ενιαίο τθσ αντιμετϊπιςθσ των ελζγχων και λοιπϊν δραςτθριοτιτων εποπτείασ κζτοντασ τα 

βαςικά ςτοιχεία και τισ παραμζτρουσ για τθν λιψθ αποφάςεων.  Θ κατάρτιςθ του ΜΕΣ 

γίνεται με τα εξισ κριτιρια: 

α) τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ  των αποφάςεων μζςω τθσ  ζκδοςισ τουσ αποκλειςτικά 

επί τθ βάςει των τεκειμζνων κριτθρίων κινδφνου.  

β) τον κακοριςμό πλαιςίου  διαφάνειασ κατά τθ λιψθ των αποφάςεων  προκειμζνου να 

είναι εφικτόσ ο ζλεγχοσ τθσ διαδικαςίασ που ακολουκικθκε για τθ λιψθ τουσ. 

γ) τθν παροχι κακοδιγθςθσ προσ τουσ ελεγκτζσ κατά τθν διαδικαςία επιβολισ μζτρων και 

κυρϊςεων, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 151 και ςτθν κείμενθ νομοκεςία, 

παρζχοντασ κριτιρια και ενδείξεισ για τθν επιλογι του ορκότερου και αναλογικότερου 

μζτρου.  

δ) τθν προϊκθςθ καλϊν πρακτικϊν. 

 3. Θ λιψθ αποφάςεων μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου γίνεται με τα εξισ κριτιρια:  

α) τθ μείωςθ των πικανϊν κινδφνων και τθν αποτροπι ι μείωςθ των παραβάςεων και των 

παρατυπιϊν ι τθν άρςθ τουσ, χρθςιμοποιϊντασ τα κατάλλθλα μζςα, προκεςμίεσ για τθν 

παροχι κατευκυντιριων γραμμϊν, οδθγιϊν και πλθροφόρθςθσ για τθ ςυμμόρφωςθ. 



 

 

β) τθ ςυμπεριφορά και το βακμό ςυνεργαςίασ του ελεγχόμενου οικονομικοφ φορζα  

 4. Θ απόφαςθ επί του ελζγχου  ςτθρίηεται ςτα ςυμπεράςματα του ελζγχου, τα ζγγραφα 

που εξετάςκθκαν, τα αποτελζςματα του φφλλου ελζγχου, και τθν ανάλυςθ που ζλαβε χϊρα 

κατά τθ διάρκεια ι μετά το πζρασ του ελζγχου.  Θ απόφαςθ  περιλαμβάνει τα δικαιϊματα 

και τισ υποχρεϊςεισ του ελεγχόμενου και  κακορίηει τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ προςταςίασ 

του ελεγχόμενου. 

5. Τα αποτελζςματα του ελζγχου, οι επιβλθκείςεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ και τα χρθματικά 

πρόςτιμα καταχωρίηονται ςτο Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Άςκθςθσ 

Δραςτθριοτιτων και Ελζγχων (ΟΡΣ-ΑΔΕ).  Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του ΟΡΣ-ΑΔΕ  τα 

αποτελζςματα καταχωρίηονται ςτα θλεκτρονικά πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ εκάςτοτε 

αρχισ ι ςε άλλα διακζςιμα αρχεία.  

6.  Πταν από τον ζλεγχο διαπιςτϊνεται ςοβαρόσ κίνδυνοσ, θ  εποπτεφουςα αρχι μεριμνά 

για τθν άμεςθ ενθμζρωςθ και προειδοποίθςθ του κοινοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ 

παράβαςθσ, τισ ανάγκεσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ και τα νόμιμα δικαιϊματα του 

ελεγχόμενου. 

 

Άρκρο 150  

Διεξαγωγι κοινϊν ελζγχων 

 1. Οι  εποπτεφουςεσ αρχζσ  μποροφν να αποφαςίηουν τθ διεξαγωγι κοινϊν ελζγχων. 

 2. Ο κοινόσ ζλεγχοσ διεξάγεται ςε μζροσ ι ςτο ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ προκειμζνου να 

εκτιμθκεί θ ςυμμόρφωςθ του ελεγχόμενου φορζα  με τισ κείμενεσ διατάξεισ και να 

αντιμετωπιςτοφν κζματα που αφοροφν περιςςότερα από ζνα πεδία εποπτείασ ιδίωσ για τισ 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ και τα προϊόντα υψθλοφ κινδφνου για τθν ανκρϊπινθ υγεία 

και αςφάλεια και το περιβάλλον.  

 

Άρκρο 151  

Κοινά μζτρα και κυρϊςεισ 

 1. Πταν ςε ςυνζχεια ελζγχου διαπιςτϊνεται απειλι ι βλάβθ για το δθμόςιο ςυμφζρον, ο 

αρμόδιοσ ελεγκτισ επιβάλλει τα αναγκαία μζτρα και κυρϊςεισ.   



 

 

 2. Εάν θ  ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ είναι αςιμαντθ  ι  δεν δθμιουργεί κίνδυνο για τθν  

ανκρϊπινθ υγεία και αςφάλεια,  για το  περιβάλλον ι  για οποιαδιποτε άλλθ πτυχι του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ ο ελεγκτισ μπορεί να παράςχει  κατευκυντιριεσ γραμμζσ, οδθγίεσ 

και πλθροφόρθςθ για τθ ςυμμόρφωςθ του οικονομικοφ φορζα.   

 3. Τα μζτρα και οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςυνοδεφονται  από  πράξθ (απόφαςη) που 

εκδίδεται από τθν  εποπτεφουςα αρχι,  θ οποία επικυρϊνει τθν επιβολι τουσ. Από τθν 

υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου εξαιροφνται οι προειδοποιιςεισ προσ 

ςυμμόρφωςθ.  

 4. Τα μζτρα και οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται πρζπει να είναι αναλογικά και εφλογα και 

να ςτθρίηονται ςτθν αξιολόγθςθ του κινδφνου που θ παράβαςθ επιφζρει ςτθν προςταςία 

του δθμοςίου ςυμφζροντοσ. Ο ελεγκτισ  δίνει προτεραιότθτα και βαρφτθτα ςτθν παροχι 

ορκισ πλθροφόρθςθσ και  οδθγιϊν τάςςοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςθ του 

οικονομικοφ φορζα. Αν μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ο οικονομικόσ φορζασ δεν 

ςυμμορφϊνεται τότε προχωρά ςτθν επιβολι των κατάλλθλων μζτρων και κυρϊςεων.  Θ 

διαδικαςία αυτι δεν εφαρμόηεται όταν  θ παράβαςθ  ενζχει κίνδυνο για το δθμόςιο 

ςυμφζρον  που δεν μπορεί να αποτραπεί χωρίσ άμεςθ ενζργεια εκ μζρουσ του ελεγκτι. 

 5.  Τα μζτρα και οι κυρϊςεισ είναι τα ακόλουκα: 

α) Γραπτι ςφςταςθ για ςυμμόρφωςθ  εντόσ προκεςμίασ,  επανζλεγχοσ εντόσ προκεςμίασ,  

προειδοποίθςθ επιβολισ κυρϊςεων όπου προβλζπεται. 

β) Ρροςωρινι ι οριςτικι διακοπι λειτουργίασ, όπου προβλζπεται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία 

γ) Κατάςχεςθ, δζςμευςθ, ςφράγιςθ, απόςυρςθ, ανάκλθςθ, περιοριςμόσ και απαγόρευςθ 

τθσ κυκλοφορίασ και τθσ διακεςιμότθτασ ςτθν αγορά ι καταςτροφι των προϊόντων που 

προκαλοφν κίνδυνο ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και αςφάλεια και ςτο περιβάλλον ι διατίκενται 

χωρίσ να πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ, όπου προβλζπεται από τθν εκάςτοτε 

ιςχφουςα νομοκεςία.  

δ) Επιβολι προςτίμου όπου προβλζπεται από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

ε) Αναφορά ςτθν  Ειςαγγελικι Αρχι, εφόςον από τισ κείμενεσ διατάξεισ προβλζπεται 

ποινικι κφρωςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ παράβαςθ. 

ςτ) Διοικθτικά μζτρα και κυρϊςεισ που προβλζπονται από ειδικότερεσ διατάξεισ. 



 

 

6. Τα μζτρα των περιπτϊςεων β’ και γ’ τθσ παραγράφου 5 επιβάλλονται εφόςον κρίνονται 

αναγκαία για τθν άρςθ ςοβαροφ κινδφνου για το δθμόςιο ςυμφζρον και κανζνα άλλο μζτρο 

δεν επαρκεί για τθν αποτροπι του. Θ επιβολι των μζτρων του προθγοφμενου εδαφίου 

μπορεί  να αφορά μόνο το τμιμα τθσ επιχείρθςθσ ι το μζροσ των προϊόντων που 

παρουςιάηουν ζλλειψθ  ςυμμόρφωςθ.  Ππου θ κείμενθ νομοκεςία προβλζπει τθν  άμεςθ 

επιβολι των μζτρων  των περιπτϊςεων β’ και γ’,  εκδίδεται πράξθ του οργάνου ι του 

ανϊτερου ιεραρχικϊσ οργάνου που επικυρϊνει τθν επιβολι τουσ  αμελλθτί.  Μζςα ςε 

εφλογο χρόνο από τθν επιβολι του μζτρου θ εποπτεφουςα αρχι   εξετάηει εάν εξακολουκεί 

να υφίςταται θ ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ, προκειμζνου να αποφαςιςτεί θ άρςθ ι όχι του 

μζτρου που επιβλικθκε.  

7. Αν θ ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ δεν μπορεί να αρκεί άμεςα, τίκεται προκεςμία για 

επανζλεγχο λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ και τθ φφςθ τθσ παράβαςθσ.  

 8. Με απόφαςθ του κακ’ φλθν αρμόδιου Υπουργοφ και του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ εξειδικεφονται και προςαρμόηονται τα μζτρα και οι κυρϊςεισ που προβλζπονται 

ςτθν κείμενθ νομοκεςία ςφμφωνα με τισ επιταγζσ του παρόντοσ άρκρου, ορίηονται οι 

διαδικαςίεσ επιβολισ μζτρων ι κυρϊςεων, ορίηονται τα πρόςκετα μζτρα που δεν 

προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και οι όροι επιβολισ τουσ κακϊσ και κάκε άλλο 

ςχετικό κζμα.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Ε’  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΟΡΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΕΩΝ 

Άρκρο 152 

 Ελεγκτζσ 

1. Οι ελεγκτζσ ορίηονται  από τθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι.  

2. Κακικοντα εποπτείασ ανατίκενται ςε ελεγκτζσ που διακζτουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ 

και δεξιότθτεσ και επαρκι εμπειρία ςτθ διεξαγωγι του ελζγχου ι επαρκι εμπειρία ςτο 

αντικείμενο εποπτείασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ι ομάδων 

οικονομικϊν δραςτθριοτιτων ι προϊόντων.  



 

 

3. Οι ελεγκτζσ αςκοφν τισ ενζργειεσ εποπτείασ που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ 

εποπτεφουςασ αρχισ τθν οποία αντιπροςωπεφουν. Σε περίπτωςθ που, κατά τθ διενζργεια 

του ελζγχου, αντιλθφκοφν  ςτοιχεία χριςιμα για άλλθ αρμόδια εποπτεφουςα αρχι,  

ενθμερϊνουν χωρίσ κακυςτζρθςθ τθν  αρχι αυτι.  Στθν περίπτωςθ αυτι   διεξάγονται  

κοινοί ζλεγχοι, ςφμφωνα με το άρκρο 140, εφόςον αυτό είναι εφικτό. 

4. Πλοι οι ελεγκτζσ με  κακικοντα εποπτείασ παρακολουκοφν επιμορφωτικά ςεμινάρια 

ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ ελζγχου και ηθτιματα επαγγελματικισ δεοντολογίασ.  

Θ Διεφκυνςθ Συντονιςμοφ Κανονιςτικοφ Ρλαιςίου και Εποπτείασ Οικονομικϊν 

Δραςτθριοτιτων και Ρροϊόντων ςε ςυνεργαςία με τισ εποπτεφουςεσ αρχζσ διοργανϊνει 

τακτικά επιμορφωτικά ςεμινάρια για τθν βελτίωςθ των δεξιοτιτων και γνϊςεων των 

ελεγκτϊν τουσ. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ μεριμνοφν για τθ διοργάνωςθ εξειδικευμζνων 

ςεμιναρίων  για ελεγκτζσ, ςε περιπτϊςεισ αλλαγϊν τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και των 

προβλεπόμενων διαδικαςιϊν του αντικειμζνου αρμοδιότθτάσ τουσ. 

5. Νζοι ελεγκτζσ, για περίοδο ζξι (6) μθνϊν από τθν ανάκεςθ των κακθκόντων τουσ   

διεξάγουν ελζγχουσ  υπό τθν επίβλεψθ   ελεγκτϊν με μεγαλφτερθ εμπειρία. 

6. Οι εποπτεφουςεσ αρχζσ είναι υπεφκυνεσ για τθν ποιότθτα τθσ εργαςίασ των ελεγκτϊν 

τουσ, παρακολουκοφν το ζργο τουσ και παρζχουν ςυςτάςεισ για βελτίωςθ με βάςθ   τθν 

αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτα τθσ εργαςίασ.  

 7. H αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των ελεγκτϊν  οδθγεί  ςτθ διατφπωςθ ςυςτάςεων ςχετικά 

με τθν επιμόρφωςθ ι κακοδιγθςι τουσ. 

 

Άρκρο 153 

 Δικαιϊματα των ελεγκτϊν 

Κατά τθν άςκθςθ εποπτείασ οι  ελεγκτζσ:  

α. ζχουν ελεφκερθ πρόςβαςθ, κατά περίπτωςθ και εφόςον ςχετίηεται με το αντικείμενο 

εποπτείασ,  ςτα κτίρια,  εγκαταςτάςεισ, γραφεία,  εξοπλιςμό , προϊόντα,  βιβλία, ζγγραφα, 

και άλλα ςτοιχεία,   

 β. ζχουν  πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν διεξαγωγι του 

ελζγχου,  ςε ζλεγχο των βιβλίων και  των εγγράφων του οικονομικοφ φορζα και ςε 

χοριγθςθ αντιγράφων  



 

 

γ. λαμβάνουν γραπτζσ εξθγιςεισ  από τον ελεγχόμενο οικονομικό φορζα  ι το νόμιμο 

εκπρόςωπό του. 

δ. λαμβάνουν  δείγματα των ελεγχόμενων προϊόντων και άλλων υλικϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

παραγωγισ, τθσ υπθρεςίασ ι του εμπορίου για ανάλυςθ, πραγματοποίθςθ δοκιμϊν και 

διεξαγωγι μετριςεων,  ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

ε. λαμβάνουν φωτογραφίεσ  για τθν τεκμθρίωςθ  παραβάςεων που διαπιςτϊνουν, με τθν 

προχπόκεςθ ότι  είναι ςε γνϊςθ του ελεγχόμενου και καταγράφεται ςτθν ζκκεςθ ελζγχου. 

  

Άρκρο 154 

 Κακικοντα ελεγκτϊν 

Κατά τθν άςκθςθ του ζργου τουσ οι ελεγκτζσ ζχουν τα εξισ κακικοντα και περιορίηονται 

από τισ εξισ  απαγορεφςεισ:  

α. αςκοφν εποπτεία, μόνο μετά από υπθρεςιακι, ζγγραφθ ι προφορικι, εντολι και 

ανάκεςθ διεξαγωγισ ελζγχου,  

β. αςκοφν τα  κακικοντά τουσ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ,  χωρίσ να επθρεάηονται 

από τρίτουσ, και  τθροφν τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ, 

γ. προτείνουν τθν εξαίρεςι τουσ από τθ ςυμμετοχι ςε άςκθςθ εποπτείασ οικονομικοφ 

φορζα, αν υπάρχουν γεγονότα που εγείρουν εφλογθ αμφιβολία για τθν αμερολθψία τουσ 

λόγω τθσ ςχζςθσ τουσ με τον οικονομικό φορζα, ι άλλων περιςτάςεων που μπορεί να 

οδθγιςουν ςε ςφγκρουςθ ιδιωτικοφ και δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 

δ. ςζβονται το ζννομο ςυμφζρον και τθ φιμθ του οικονομικοφ  φορζα και τθροφν 

εχεμφκεια για τα εμπιςτευτικά ςτοιχεία που περιζρχονται ςε γνϊςθ τουσ κατά τθν άςκθςθ 

τθσ  εποπτείασ, εκτόσ αν άλλωσ  προβλζπεται ρθτά,  

ε. μεριμνοφν για τθν ελάχιςτθ δυνατι παρεμπόδιςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ςε 

περιπτϊςεισ που ο κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια, τθ δθμόςια υγεία και το περιβάλλον είναι 

μικρόσ,  

ςτ. πλθροφοροφν τον εποπτευόμενο οικονομικό φορζα για  τα δικαιϊματά του ςχετικά   με 

τθ διαδικαςία εποπτείασ και τισ ζννομεσ ςυνζπειεσ των πράξεων ι παραλείψεϊν του ςε 

ςχζςθ με τθ διαδικαςία, 



 

 

η. διεξάγουν τον ζλεγχο με βάςθ το φφλλο ελζγχου, όπου αυτό απαιτείται,  και να 

καταγράφουν τα αποτελζςματα του ελζγχου τθρϊντασ ςχετικζσ διατάξεισ και οδθγίεσ, 

θ. παρζχουν ςτον οικονομικό φορζα ι  ςτουσ υπαλλιλουσ του κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για 

τθν απαιτοφμενθ ςυμμόρφωςθ, 

κ. ζχουν τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του ελζγχου και τθσ καταγραφισ των αποτελεςμάτων 

του, το περιεχόμενο των εγγράφων που ςυντάςςουν, και τθν ορκότθτα των αποδεικτικϊν 

ςτοιχείων, και γνωςτοποιοφν τα αποτελζςματα του ελζγχου ςτθν αρμόδια εποπτεφουςα  

αρχι. Θ εποπτεφουςα αρχι  μεριμνά για τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ελζγχου  

και κάκε  ςχετικισ απόφαςθσ  ςτον οικονομικό φορζα ι το νόμιμο εκπρόςωπό του, εντόσ 

τθσ εκάςτοτε προβλεπόμενθσ νόμιμθσ προκεςμίασ.  

ι. τθροφν τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ ςτισ κυρϊςεισ  και τα μζτρα που επιβάλλουν, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία του ελζγχου, και τα ςτοιχεία που τθρεί και υποβάλει ο 

οικονομικόσ φορζασ,   

ια.  ςυντάςςουν  ζκκεςθ ελζγχου ι αναφοράσ.  

  

Άρκρο 155 

 Δικαιϊματα των εποπτευόμενων οικονομικϊν φορζων 

Κατά τθ διενζργεια  εποπτείασ ο οικονομικόσ φορζασ, ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του και κάκε 

άλλο πρόςωπο που ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί : 

α. να λαμβάνει γνϊςθ των προτφπων των φφλλων ελζγχου, τα οποία δθμοςιεφονται και 

είναι  προςβάςιμα ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 

147. 

β. να αρνείται τθν υποβολι του ςε ζλεγχο ι ςε τμιμα του ελζγχου, αν ο ελεγκτισ 

υπερβαίνει το πεδίο  εποπτείασ ι το πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του.  Στθν περίπτωςθ αυτι, 

ο ελεγκτισ καταγράφει ςτθν ζκκεςθ ελζγχου τθν άρνθςθ αυτι, τθν οποία υπογράφει ο 

ελεγχόμενοσ,   

γ. να ςυμμετζχει ο ίδιοσ ι ο εκπρόςωπόσ του ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ   εποπτείασ και να 

παρζχει εξθγιςεισ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ που καλφπτονται από τον ζλεγχο, 

δ. να υποβάλει ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ, να παρζχει εξθγιςεισ και να εκφράηει τθ 

γνϊμθ του ςε ηθτιματα που προκφπτουν κατά τθ διάρκεια του ελζγχου, 



 

 

ε. να αρνείται να ςυμμορφωκεί ςε αίτθμα ελεγκτι ςχετικά με τθν επίδειξθ εγγράφων και 

υλικϊν, αν αυτά  δεν ςχετίηονται με τον ζλεγχο ι αν ο ελεγκτισ δεν ζχει  δικαίωμα να 

ελζγξει τα ζγγραφα αυτά, 

ςτ. να απαιτεί τθν τιρθςθ εχεμφκειασ για πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, ςτισ 

οποίεσ ο ελεγκτισ ζχει πρόςβαςθ κατά τθ διάρκεια του ελζγχου,  

η. να προβαίνει  ςε καταγγελία, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 157,  αν ο ελεγκτισ  

υποδεικνφει  ανάρμοςτθ ι παράνομθ ςυμπεριφορά, ι αν προκφπτει  ςφγκρουςθ ιδιωτικοφ 

και δθμοςίου ςυμφζροντοσ, 

θ. να  αιτείται τθν εξαίρεςθ του ελεγκτι, αν υπάρχει εφλογθ και αιτιολογθμζνθ αμφιβολία 

για τθν αμερολθψία του,   

κ. να  λαμβάνει γνϊςθ και αντίγραφα όλων των εγγράφων και αποτελεςμάτων του 

ελζγχου, να διατυπϊνει απόψεισ, να υποβάλει εξθγιςεισ ι ενςτάςεισ, ακόμα και κατά τθ 

διενζργεια του  ελζγχου. 

 

Άρκρο 156  

Υποχρεϊςεισ εποπτευόμενων οικονομικϊν φορζων 

Κατά τθν άςκθςθ τθσ εποπτείασ, ο εποπτευόμενοσ οικονομικόσ φορζασ ι ο   εκπρόςωπόσ 

του, υποχρεοφται :  

α. να ςυμμορφϊνεται  με το ςφνολο τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που διζπει τθν οικονομικι 

του δραςτθριότθτα, να  διακζτει εςωτερικζσ διαδικαςίεσ για τθν ενθμζρωςθ και τθν 

εκπαίδευςθ τθσ διοίκθςθσ και των εργαηομζνων και για τθν πρόλθψθ και αποκατάςταςθ 

των παραβάςεων, 

β. να διευκολφνει και να μθν παρακωλφει με οποιοδιποτε τρόπο τουσ ελεγκτζσ κατά τθν 

άςκθςθ τθσ εποπτείασ, 

γ. να χορθγεί, εάν απαιτείται από τον ζλεγχο,  τα απαιτοφμενα ζγγραφα και υλικά, και να 

παρζχει τθν αναγκαία πρόςβαςθ ςε οχιματα, εμπορικζσ περιοχζσ, αποκικεσ, χϊρουσ 

παραγωγισ, επεξεργαςίασ και άλλουσ χϊρουσ και εγκαταςτάςεισ, 

δ. να διευκολφνει  τθ διεξαγωγι του ελζγχου, τθ  λιψθ δειγμάτων, φωτογραφιϊν από τουσ 

ελεγκτζσ και κάκε άλλθ ενζργεια ςτο πλαίςιο τθσ εποπτείασ, 



 

 

ε. να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ εξθγιςεισ επί κεμάτων ςχετικϊν με τον ζλεγχο μετά 

από αίτθμα των ελεγκτϊν,  

ςτ. να υποδεικνφει το επίπεδο εμπιςτευτικότθτασ των πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται κατά 

τθ διάρκεια του ελζγχου,  

η. να ςυμμορφϊνεται με τισ ςυςτάςεισ των ελεγκτϊν ςχετικά με τθν παφςθ παράνομων 

ενεργειϊν, να λαμβάνει τα ςχετικά μζτρα και να αναφζρει τα αποτελζςματα τθσ λιψθσ 

μζτρων εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ.  

 

Άρκρο 157 

  Καταγγελία που αφορά τθ ςυμπεριφορά ελεγκτι. 

 1. Οικονομικόσ φορζασ ι εκπρόςωπόσ του ι άλλο πρόςωπο, που εμπλζκεται ςτο πλαίςιο 

τθσ εποπτείασ, μπορεί  να υποβάλει καταγγελία για  τθ ςυμπεριφορά του ελεγκτι. Θ 

καταγγελία υποβάλλεται ςτθν αρμόδια εποπτεφουςα αρχι με κάκε πρόςφορο μζςο 

επικοινωνίασ, θλεκτρονικά, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, με επιςτολι ι και 

τθλεφωνικϊσ.  

2. Θ εποπτεφουςα αρχι διαβιβάηει αρμοδίωσ τθν καταγγελία ςτθν ειςαγγελικι αρχι 

εφόςον πικανολογείται τζλεςθ αξιόποινων πράξεων και ςτα πεικαρχικά όργανα του ν. 

3528/2007 (Αϋ26).  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΡΟΙΘΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ  

Άρκρο 158 

Μετά το άρκρο 48 του ν. 4442/2016 προςτίκεται Κεφάλαιο Θϋ ωσ εξισ:  

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θϋ 

Εγκατάςταςθ μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων 

Άρκρο 48Α  



 

 

1. Στο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ Κεφαλαίου εμπίπτουν οι δραςτθριότθτεσ που 

διζπονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 17 ζωσ 40 του ν. 3982/2011 (Αϋ 143) με τθν 

επιφφλαξθ  του άρκρου 20 του ν.3982/2011. 

2. Εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ Κεφαλαίου οι δραςτθριότθτεσ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 19 του ν. 3982/2011, οι οποίεσ υπάγονται ςτο κακεςτϊσ 

γνωςτοποίθςθσ του άρκρου 6.  

Άρκρο 48Β 

Ζγκριςθ εγκατάςταςθσ 

1. Ωσ ζγκριςθ εγκατάςταςθσ νοείται θ ζγκριςθ για τθν εγκατάςταςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςε 

ςυγκεκριμζνθ κζςθ βάςει του προςδιοριςμοφ του είδουσ τθσ δραςτθριότθτασ και τθσ 

κατάταξισ τθσ ςε βακμό όχλθςθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά χριςεισ γθσ και 

τουσ λοιποφσ χωρικοφσ περιοριςμοφσ. Λοιποί περιοριςμοί που αφοροφν ςτισ προχποκζςεισ 

λειτουργίασ τθσ δραςτθριότθτασ δεν εξετάηονται κατά το ςτάδιο τθσ ζγκριςθσ 

εγκατάςταςθσ. 

2. Ππου ςτθν κείμενθ νομοκεςία, που αφορά ςτθν αδειοδότθςθ μεταποιθτικϊν και 

ςυναφϊν δραςτθριοτιτων, γίνεται λόγοσ για άδεια εγκατάςταςθσ νοείται εφεξισ θ ζγκριςθ 

εγκατάςταςθσ. 

Άρκρο 48Γ 

Τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 3982/2011 (Αϋ 143) 

1. α) Θ παράγραφοσ 11 του άρκρου 17 του ν. 3982/2011 

αντικακίςταται ωσ εξισ:  

 

«11. Δραςτθριότθτεσ υψθλισ, μζςθσ ι χαμθλισ όχλθςθσ είναι αυτζσ που αναφζρονται 

ςτθν  οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β` 1048) ΚΥΑ.». 

 β) Μετά τθν παράγραφο 11 του άρκρου 17 του ν. 3982/2011 προςτίκεται παράγραφοσ 

11Α ωσ εξισ: 

«11Α. Ζγκριςθ εγκατάςταςθσ είναι θ ζγκριςθ κατά τθν ζννοια των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Θϋ του ν. 4442/2016 (Αϋ 230), που χορθγεί θ αδειοδοτοφςα αρχι ςε 

οικονομικό φορζα για τθν εγκατάςταςθ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ και αφορά 

ολόκλθρο τον βακμό όχλθςθσ ςτον οποίο εμπίπτει θ δραςτθριότθτα. Θ ζγκριςθ 



 

 

χορθγείται για ςυγκεκριμζνθ τιμι του κριτθρίου όχλθςθσ  που χρθςιμοποιείται για τθν 

κατάταξθ τθσ δραςτθριότθτασ, ςφμφωνα με το αίτθμα του φορζα, με δυνατότθτα 

μεταβολϊν αυτισ τθσ τιμισ εντόσ των ορίων του βακμοφ όχλθςθσ, χωρίσ να απαιτείται 

νζα ζγκριςθ. Ζγκριςθ εγκατάςταςθσ  απαιτείται: 

α) ςτθν ίδρυςθ ςυγκεκριμζνθσ δραςτθριότθτασ, 

β) ςτθν επζκταςθ/εκςυγχρονιςμό δραςτθριότθτασ που ςυνίςταται ςε αλλαγι ι προςκικθ 

δραςτθριότθτασ,  

γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ επζκταςθσ/εκςυγχρονιςμοφ δραςτθριότθτασ που οδθγοφν ςε 

μετάπτωςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςε διαφορετικό βακμό όχλθςθσ, 

δ) ςε κάκε περίπτωςθ επζκταςθσ/εκςυγχρονιςμοφ δραςτθριότθτασ μετά τθ λιξθ 

χορθγθκείςασ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ».  

2. α) Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 19 του ν. 3982/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«1. Απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ και άδειασ λειτουργίασ τα 

επαγγελματικά εργαςτιρια, οι μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν χαμθλισ 

όχλθςθσ και οι αποκικεσ χαμθλισ όχλθςθσ, εφόςον θ κινθτιρια ι θ κερμικι ιςχφσ τοφ 

μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ τουσ δεν υπερβαίνει τα όρια που κακορίηονται ςτθν περ.  αϋ 

τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 17.  

Για τθν εγκατάςταςθ των δραςτθριοτιτων υποβάλλεται γνωςτοποίθςθ εγκατάςταςθσ  

ςφμφωνα με το άρκρο 6 του ν. 4442/2016 (Αϋ 230)  και για τθν ζναρξθ λειτουργίασ  

υποβάλλεται ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι υπεφκυνθ διλωςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από 

τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ και δικαιολογθτικά. Θ κατάκεςθ τθσ διλωςθσ βεβαιϊνεται ςε 

αντίγραφό τθσ από τθν αδειοδοτοφςα αρχι, το οποίο υποχρεοφται να τθρεί ο φορζασ. 

Θ αδειοδοτοφςα αρχι δφναται να διενεργεί εκ των υςτζρων κατά περίπτωςθ επιτόπιο 

ζλεγχο ςχετικά με τθ γνωςτοποίθςθ εγκατάςταςθσ προ ι μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ 

και ςχετικά με τθν ορκότθτα του περιεχομζνου τθσ ωσ άνω υπεφκυνθσ διλωςθσ μετά 

τθν ζναρξθ λειτουργίασ. Ο ζλεγχοσ αφορά τθ κζςθ, τθ δραςτθριότθτα, τθν ιςχφ τθσ 

εγκατάςταςθσ και τθν τιρθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων.». 

β) Θ παράγραφοσ 8 του άρκρου 19 του ν. 3982/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 «8. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ κακορίηεται ο τφποσ και το 

περιεχόμενο των υπεφκυνων δθλϊςεων των παραγράφων 1 και 3, ο τφποσ και το 



 

 

περιεχόμενο τθσ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ, κακϊσ και τθσ γνωςτοποίθςθσ εγκατάςταςθσ 

για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 1, τθσ άδειασ λειτουργίασ, τθσ απόφαςθσ 

χοριγθςθσ προκεςμίασ για μεταφορά ι για τεχνικι αναςυγκρότθςθ, ο τφποσ και το 

περιεχόμενο των τροποποιιςεων και ανανεϊςεων των αποφάςεων αυτϊν, τα 

δικαιολογθτικά που τισ ςυνοδεφουν και θ διαδικαςία που πρζπει να τθρείται. Με τθν 

ίδια απόφαςθ κακορίηονται το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, που προβλζπεται ςτθν 

παράγραφο 4 και οι περιπτϊςεισ κατάπτωςισ τθσ, τα κριτιρια, θ διαδικαςία και θ 

ςυχνότθτα διενζργειασ επικεωριςεων των όρων εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ των 

μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν δραςτθριοτιτων από τθν αδειοδοτοφςα αρχι.». 

3. α) Το πρϊτο εδάφιο τθσ  παραγράφου  6 του άρκρου 20 του ν. 3982/2011 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Θ άδεια εγκατάςταςθσ ιςχφει για πζντε (5) χρόνια και μπορεί να παρατακεί μζχρι τθ 

ςυμπλιρωςθ μίασ δεκαετίασ.». 

β) Μετά τθν παράγραφο 6 του άρκρου 20 του ν. 3982/2011 προςτίκενται παράγραφοι 

6Α ζωσ 6Ε ωσ εξισ:  

«6Α. Μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ,  που πραγματοποιείται με τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ ι 

ζγκριςθσ λειτουργίασ ι τθ γνωςτοποίθςθ λειτουργίασ ι τθν υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ ι 

τθν ενθμζρωςθ τθσ αδειοδοτοφςασ αρχισ, αναλόγωσ του κακεςτϊτοσ που διζπει τθ 

δραςτθριότθτα,  θ οποία  πρζπει να ζχει πραγματοποιθκεί εντόσ των προκεςμιϊν τθσ 

παραγράφου 6, θ διάρκεια τθσ ζγκριςθσ κακορίηεται  ωσ εξισ: 

α) ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ είκοςι (20) ετϊν από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ζγκριςθσ 

εγκατάςταςθσ, εφόςον πρόκειται για εγκατάςταςθ εντόσ περιοχισ με κακοριςμζνεσ 

χριςεισ γθσ,   

β) ζωσ τθ ςυμπλιρωςθ δζκα (10) ετϊν από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ ζγκριςθσ 

εγκατάςταςθσ, εφόςον πρόκειται για εγκατάςταςθ εκτόσ περιοχισ με κακοριςμζνεσ 

χριςεισ γθσ. 

6Β. Θ ζγκριςθ χορθγείται για το ανϊτατο όριο τθσ κατθγορίασ όχλθςθσ, ςτθν οποία εμπίπτει 

θ δραςτθριότθτα. Για τυχόν μεταβολζσ τθσ δραςτθριότθτασ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

ζγκριςθσ, δεν απαιτείται ενζργεια του φορζα, εφόςον οι μεταβολζσ αυτζσ δεν επιφζρουν 

μετάπτωςθ τθσ δραςτθριότθτασ ςε διαφορετικό βακμό όχλθςθσ από αυτόν που 

αναγράφεται ςτθν ζγκριςθ εγκατάςταςθσ. Εφόςον θ αδειοδοτοφςα αρχι, μετά τθν 

παρζλευςθ των χρονικϊν ορίων τθσ παραγράφου 6, διαπιςτϊςει ότι θ δραςτθριότθτα 



 

 

κατατάςςεται ςε χαμθλότερο  βακμό όχλθςθσ ςε ςχζςθ με τον αναφερόμενο ςτθ 

χορθγθκείςα ζγκριςθ εγκατάςταςθσ, θ τελευταία τροποποιείται αναλόγωσ. 

6Γ. Εντόσ των προκεςμιϊν τθσ παρ. 6Α θ δραςτθριότθτα προςτατεφεται από τυχόν αλλαγζσ 

των χριςεων γθσ.  

6Δ. Μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 6Α δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ των παρ. 

6Β και 6Γ. Για τθν επζκταςθ ι τον εκςυγχρονιςμό τθσ δραςτθριότθτασ μετά τθ λιξθ των 

προκεςμιϊν αυτϊν, απαιτείται νζα ζγκριςθ εγκατάςταςθσ.   

6Ε.  Διακοπι λειτουργίασ τθσ δραςτθριότθτασ που δεν υπερβαίνει τα τρία ζτθ και που 

πραγματοποιείται εντόσ των προκεςμιϊν τθσ παραγράφου 6Α, ανεξαρτιτωσ αν θ διακοπι 

αφορά τθν παραγωγικι λειτουργία ι τθν διακοπι των εργαςιϊν ενϊπιον τθσ φορολογικισ 

αρχισ, δεν κίγει τα οριηόμενα ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ.». 

4. α) Μετά τθν παράγραφο 1 του άρκρου 25 του ν. 3982/2011, προςτίκεται παράγραφοσ 1Α 

ωσ εξισ: 

«1Α. Ειδικά αν θ αίτθςθ αφορά ςε χοριγθςθ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ δραςτθριότθτασ 

χαμθλισ ι μζςθσ όχλθςθσ ςε περιοχι με κακοριςμζνεσ χριςεισ γθσ και εντόσ ςχεδίου 

πόλεωσ, θ ζγκριςθ χορθγείται εντόσ πενιντα (50) θμερϊν από τθν κατάκεςθ πλιρουσ 

φακζλου. Αν θ προκεςμία παρζλκει άπρακτθ τεκμαίρεται θ χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ και ο 

αιτϊν μπορεί να προβεί ςτθν εγκατάςταςθ τθσ δραςτθριότθτασ εφόςον επιτρζπεται βάςει 

των χριςεων γθσ. Αν ο φάκελοσ είναι ελλιπισ θ αδειοδοτοφςα αρχι ενθμερϊνει εγγράφωσ 

τον αιτοφντα για τθν προςκόμιςθ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν. Στθν περίπτωςθ 

αυτι θ προκεςμία διακόπτεται ζωσ τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν.   

β) Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 25 του ν. 3982/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«3. Οι ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ εκδίδουν τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ για τθν εγκατάςταςθ 

και λειτουργία των δραςτθριοτιτων των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρκρου 17 μζςα 

ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν και για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 1Α μζςα ςε 

προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν,  εφόςον είναι διακζςιμα τα απαιτοφμενα για τισ 

εγκρίςεισ δικαιολογθτικά. Οι υπθρεςίεσ και φορείσ, των οποίων ηθτείται θ γνϊμθ για τθ 

χοριγθςθ των εγκρίςεων,  γνωμοδοτοφν προσ τθν αρμόδια Υπθρεςία, το αργότερο εντόσ 

τριάντα (30) θμερϊν για τισ δραςτθριότθτεσ των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρκρου 

17 και εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 1Α από τθ λιψθ 

του ςχετικοφ ερωτιματοσ. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ 



 

 

τεκμαίρεται κετικι γνωμοδότθςθ και θ αρμόδια Υπθρεςία εξετάηει το αίτθμα για τθ 

χοριγθςθ τθσ ζγκριςθσ.». 

5. Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 26 του ν. 3982/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«2. Θ αδειοδοτοφςα αρχι διενεργεί  δειγματολθπτικζσ επικεωριςεισ  βάςει ετιςιου 

προγράμματοσ ι φςτερα από καταγγελία με βάςθ κριτιρια  κινδφνου και ςυντάςςει  

εκκζςεισ  ςχετικά με τθν  τιρθςθ των όρων λειτουργίασ των μεταποιθτικϊν και ςυναφϊν 

δραςτθριοτιτων.  Πταν θ Αρχι κρίνει ότι θ καταγγελία είναι ανυπόςτατθ, αόριςτθ ι 

προδιλωσ αβάςιμθ  τθν αρχειοκετεί χωρίσ να διενεργιςει επικεϊρθςθ.». 

6. Το Β.Δ. τθσ 15/21.10.1922 (Αϋ 208) καταργείται. 

Άρκρο 48Δ 

Εξουςιοδοτικι διάταξθ 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ κακορίηονται ο τφποσ και το 

περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ για τθν χοριγθςθ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ, ο τφποσ και το 

περιεχόμενο τθσ γνωςτοποίθςθσ εγκατάςταςθσ, τα δικαιολογθτικά που τισ ςυνοδεφουν, τα 

τυχόν 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 

και θ διαδικαςία που πρζπει να τθρείται, ο τρόποσ επιβολισ των κυρϊςεων εντόσ των 

ορίων του άρκρου 15, θ διαδικαςία επιβολισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό με τθ 

γνωςτοποίθςθ ι ζγκριςθ κζμα.  

Άρκρο 48Ε 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Αιτιςεισ για χοριγθςθ άδειασ εγκατάςταςθσ που κατά τθν  ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ 

νόμου είναι ςε εκκρεμότθτα, διεκπεραιϊνονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.  

2. Οι άδειεσ εγκατάςταςθσ που είναι ςε ιςχφ κατά τθν  ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου 

διατθροφν το περιεχόμενό τουσ και θ  διάρκειά τουσ  παρατείνεται  μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 

πζντε (5) ετϊν από τθν ζκδοςι τουσ. Στθν περίπτωςθ που ζχει χορθγθκεί παράταςθ 

ςφμφωνα με τισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ, αυτι ιςχφει μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ πζντε (5) ετϊν.    

Εκκρεμείσ αιτιςεισ  για παράταςθ των αδειϊν εγκατάςταςθσ που ζχουν υποβλθκεί 

ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 20 του ν. 3982/2011, δεν εξετάηονται και θ άδεια 



 

 

εγκατάςταςθσ παρατείνεται  ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο. Αιτιματα για παράταςθ 

των αδειϊν εγκατάςταςθσ που υποβάλλονται μετά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου 

εξετάηονται αφοφ υποβλθκεί το αίτθμα τθσ επόμενθσ παραγράφου με ςκοπό τθν υπαγωγι 

ςτο κακεςτϊσ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ. 

3. Δραςτθριότθτεσ που διακζτουν άδεια εγκατάςταςθσ  μποροφν να υπαχκοφν ςτο 

κακεςτϊσ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ, μετά από ςχετικό αίτθμα του φορζα τουσ ςτθν 

αδειοδοτοφςα αρχι. Το αίτθμα εξετάηεται με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχουν υποβλθκεί από 

το φορζα για τθν ζκδοςθ τθσ αρχικισ άδειασ εγκατάςταςθσ και θ ζγκριςθ εγκατάςταςθσ 

που  εκδίδεται  ιςχφει: 

α)   μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των προκεςμιϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 20  από τθν αρχικι 

ζκδοςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ ι από τθ χοριγθςθ παράταςθσ αντίςτοιχα και 

β) μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ των προκεςμιϊν των παραγράφων 6Α ζωσ 6Ε του άρκρου 20  από 

τθν αρχικι ζκδοςθ τθσ άδειασ εγκατάςταςθσ.»  

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΘ 

Άρκρο 159 

Μετά το άρκρο 50 του ν. 4442/2016, προςτίκενται άρκρα 50Α και 50Β ωσ εξισ: 

«Άρκρο 50Α 

Κυκλοφοριακι ςφνδεςθ / Είςοδοσ – ζξοδοσ οχθμάτων. 

1. Για τθ λειτουργία των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που περιλαμβάνονται ςτο 

Ραράρτθμα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του β.δ. 465/1970 (Αϋ 150).  

2. Οι φορείσ των ανωτζρω δραςτθριοτιτων υποχρεοφνται να τθροφν τουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ  που περιγράφονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τθν οδικι αςφάλεια. 

3. Οι αρμόδιεσ αρχζσ για τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ, μόλισ λάβουν γνϊςθ των ςτοιχείων τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ, μποροφν να προβοφν ςε ςχετικό ζλεγχο.  

4. Ππου ςτθν κείμενθ νομοκεςία απαιτείται βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ που ζχει τθν ευκφνθ  

για τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ  ότι θ κυκλοφοριακι ςφνδεςθ ι θ είςοδοσ-ζξοδοσ εκτελζςκθκε 

καλϊσ, προςκομίηεται εφεξισ υπεφκυνθ διλωςθ αρμόδιου μθχανικοφ.  

Άρκρο 50Β 



 

 

Τροποποίθςθ διατάξεων του β.δ. 465/1970 (Αϋ 150). 

1. α) Θ παράγραφοσ 2 του άρκρου 30 του β.δ. 465/1970 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«2. Θ Τεχνικι Υπθρεςία που ζχει τθν ευκφνθ καταςκευισ ι ςυντιρθςθσ τθσ οδοφ μπορεί να 

πραγματοποιεί επιτόπια εξζταςθ προτοφ διαβιβάςει τα κεωρθμζνα ςχζδια με τισ 

παρατθριςεισ τθσ για ζγκριςθ ςτθν αρμόδια υπθρεςία, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 

6.»  

β) Θ παράγραφοσ 5 του άρκρου 30 του β.δ. 465/1970 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«5. Θ ζγκριςθ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ ι θ ζγκριςθ ειςόδου εξόδου οχθμάτων των 

εγκαταςτάςεων του άρκρου 24 ιςχφει για τζςςερα (4) ζτθ και για το είδοσ τθσ 

εγκατάςταςθσ που αναφζρεται ςε αυτιν. Κατ’ εξαίρεςθ θ ζγκριςθ κυκλοφοριακισ 

ςφνδεςθσ ι θ ζγκριςθ ειςόδου - εξόδου οχθμάτων ιςχφει για ζξι (6) ζτθ για εγκαταςτάςεισ 

του άρκρου 24 που αφοροφν κτίρια ςυνολικισ επιφανείασ μεγαλφτερθσ των πζντε χιλιάδων 

(5.000) τετραγωνικϊν μζτρων. 

Αν μετά τθν παρζλευςθ των τεςςάρων (4) ετϊν από τθν ζγκριςθ δεν ζχουν ολοκλθρωκεί οι 

εργαςίεσ καταςκευισ τθσ εγκεκριμζνθσ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ ι τθσ ειςόδου – εξόδου 

οχθμάτων, χορθγείται εφάπαξ παράταςθ για τζςςερα (4) επιπλζον ζτθ μετά από αίτθςθ 

που υποβάλλεται πριν από τθν λιξθ τθσ αρχικισ προκεςμίασ και εφόςον δεν ζχουν 

αλλάξει οι κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ τθσ οδοφ. Αν οι κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ τθσ οδοφ 

ζχουν μεταβλθκεί απαιτείται νζα ζγκριςθ. Για μετατροπι του είδουσ τθσ εγκατάςταςθσ ι 

επζκταςθ αυτισ ι προςκικθσ νζων εγκαταςτάςεων, ο ενδιαφερόμενοσ ενθμερϊνει τθν 

αρμόδια για τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ υπθρεςία.» 

2. Το άρκρο 32 του β.δ. 465/1970 αντικακίςταται ωσ εξισ : 

« Άρκρο 32 

Άδεια λειτουργίασ εγκαταςτάςεων 

     1. Για  τθ  λειτουργία  των  εγκαταςτάςεων  εκτόσ  των  προβλεπομζνων  από άλλεσ  

διατάξεισ εγκρίςεων αρμοδίων Υπθρεςιϊν, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ αρμόδιου  

μθχανικοφ ότι θ κυκλοφοριακι ςφνδεςθ υλοποιικθκε ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςχζδια 

αυτισ.   

     2. Θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου υποβάλλεται ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ τθσ 



 

 

εγκατάςταςθσ. Οι αδειοδοτοφςεσ υπθρεςίεσ κοινοποιοφν τθν άδεια λειτουργίασ τθσ 

εγκατάςταςθσ ςτθν αρμόδια για τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ υπθρεςία, προκειμζνου αυτι να 

λάβει γνϊςθ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ.». 

3.  Το άρκρο 34 του β.δ. 465/1970 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 34 

Ζγκριςθ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ κατά παρζκκλιςθ 

1. Σε εγκαταςτάςεισ που λειτουργοφν με εγκεκριμζνθ 

κυκλοφοριακι ςφνδεςθ κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων, επιτρζπονται νζεσ 

προςκικεσ και αλλαγι τθσ χριςθσ μόνο εφόςον, κατόπιν μελζτθσ κυκλοφοριακϊν 

επιπτϊςεων, αποδειχκεί ότι θ νζα χριςθ δεν επιφζρει αφξθςθ του κυκλοφοριακοφ φόρτου 

ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χριςθ.  

2. Επιτρζπεται θ ζγκριςθ κυκλοφοριακισ ςφνδεςθσ κατά 

παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων μόνο  εφόςον εξαιτίασ των ιδιαίτερων 

χαρακτθριςτικϊν του οικοπζδου τθσ εγκατάςταςθσ δεν είναι εφικτι θ τιρθςθ των 

προχποκζςεων του παρόντοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να υποβλθκεί μελζτθ από 

μθχανικό που τεκμθριϊνει ότι θ διαφοροποίθςθ ςτθν καταςκευι τθσ κυκλοφοριακισ 

ςφνδεςθσ εξαςφαλίηει τθν οδικι αςφάλεια, προκειμζνου να εγκρικεί  από τθν αρμόδια για 

τθ ςυντιρθςθ τθσ οδοφ υπθρεςία.»  

 

Άρκρο 160 

Μετά το άρκρο 48Ε του ν. 4442/2016 προςτίκεται κεφάλαιο Ιϋ ωσ εξισ: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιϋ 

ΑΡΛΟΥΣΤΕΥΣΘ ΡΛΑΙΣΙΟΥ ΑΣΚΘΣΘΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΚΕΝΤΩΝ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ 

Άρκρο 48ΣΤ 

Ρεδίο εφαρμογισ 

Στο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ Κεφαλαίου εμπίπτουν: 

α) δραςτθριότθτεσ χονδρικοφ εμπορίου με Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) 45 

και 46 (6θ ομάδα του Ραραρτιματοσ) και δραςτθριότθτεσ αποκικευςθσ με ΚΑΔ 52.10 (7θ 



 

 

ομάδα του Ραραρτιματοσ), που αςκοφνται εντόσ Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ του 

ν. 4302/2014 (Αϋ 225). Εξαιροφνται δραςτθριότθτεσ με ΚΑΔ 46.71 και 46.77 (τθσ 6θσ ομάδασ 

του Ραραρτιματοσ). 

β) δραςτθριότθτεσ πλυντθρίων-λιπαντθρίων και ςυνεργείων οχθμάτων με ΚΑΔ 45.20, 

εφόςον αυτζσ αςκοφνται προσ εξυπθρζτθςθ των οχθμάτων εντόσ των Κζντρων 

Αποκικευςθσ και Διανομισ του ν. 4302/2014 . 

γ) Κζντρα Διανομισ Τςιμζντου του άρκρου 1, υποπαράγραφοσ ΣΤ.10 του ν. 4254/2014 (Α’ 

85).  

δ) Αςτικά Κζντρα Ενοποίθςθσ Εμπορευμάτων του άρκρου 4 του ν. 4302/2014 . 

 

Άρκρο 48Η 

Εγκατάςταςθ και λειτουργία Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ. 

1. Για τθν εγκατάςταςθ Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ, που ανεξάρτθτα από τθν 

φπαρξθ  μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κατατάςςονται ςτισ υποκατθγορίεσ Α1 και Α2 του 

άρκρου 1 του ν. 4014/2011 (Αϋ 209) και των κατ` εξουςιοδότθςθ αυτοφ κανονιςτικϊν 

πράξεων, απαιτείται ζγκριςθ εγκατάςταςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο Θϋ του 

παρόντοσ.  Για τθ λειτουργία των Κζντρων αυτϊν, απαιτείται  γνωςτοποίθςθ ςφμφωνα με 

το άρκρο 6.  

2. Τα Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ που ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ δεν κατατάςςονται ςτισ κατθγορίεσ Α1 και Α2 του άρκρου 1 του ν. 4014/2011  

και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ κανονιςτικϊν πράξεων απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ άδειασ ι ζγκριςθσ, εφόςον θ εγκατάςταςθ βρίςκεται εντόσ περιοχϊν που 

κακορίηονται από εγκεκριμζνα χωρικά ςχζδια (ΓΡΣ, ΣΧΟΟΑΡ, ΤΧΣ, ΗΟΕ) με τθ γενικι 

κατθγορία χριςθσ των άρκρων 5, 6 και 7 του π.δ. 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166) . Για τθν λειτουργία 

των Κζντρων αυτϊν απαιτείται  γνωςτοποίθςθ ςφμφωνα με το  άρκρο 6.   

3. Τα Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ που ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ δεν κατατάςςονται ςτισ κατθγορίεσ Α και Β του άρκρου 1 του ν. 4014/2011  και 

των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ κανονιςτικϊν πράξεων, απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ 

άδειασ ι ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ. Για τθ λειτουργία των Κζντρων αυτϊν απαιτείται  

γνωςτοποίθςθ ςφμφωνα με το άρκρο 6.   



 

 

4. Για τθν επζκταςθ ι τον εκςυγχρονιςμό Κζντρου Αποκικευςθσ και Διανομισ που δεν 

κατατάςςεται ςτθν κατθγορία Α του άρκρου 1 του ν. 4014/2011 και των κατ` 

εξουςιοδότθςθ αυτοφ κανονιςτικϊν πράξεων, απαιτείται ζγκριςθ εγκατάςταςθσ, εφόςον  θ 

επικείμενθ επζκταςθ ι ο εκςυγχρονιςμόσ επιφζρει  κατάταξθ του Κζντρου Αποκικευςθσ 

και Διανομισ ςτθν κατθγορία Α. 

5.  Αν, εκτόσ τθσ κφριασ δραςτθριότθτασ, ςτο Κζντρο Αποκικευςθσ και Διανομισ αςκείται 

και δευτερεφουςα  ςυμπλθρωματικι δραςτθριότθτα κατά τθν ζννοια των διατάξεων τθσ 

περ. β) του άρκρου 1 του ν. 4302/2014 (Α’ 225), θ οποία δεν κατατάςςεται ςτθν κατθγορία 

Α του άρκρου 1 του ν.  4014/2011 και των κατ` εξουςιοδότθςθ αυτοφ κανονιςτικϊν 

πράξεων, απαιτείται μόνο γνωςτοποίθςθ τθσ μεταβολισ που επζρχεται με τθν προςκικθ 

τθσ δευτερεφουςασ δραςτθριότθτασ. 

6. Απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ άδειασ ι ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ τα Κζντρα 

Αποκικευςθσ και Διανομισ που εγκακίςτανται ςε ΒΙ.ΡΕ., οι όποιεσ ζχουν οργανωκεί 

ςφμφωνα με το  ν. 4458/1965 (Αϋ 33), ςε Βιομθχανικζσ και Επιχειρθματικζσ Ρεριοχζσ που 

ζχουν οργανωκεί ςφμφωνα με  το ν. 2545/1997 (Αϋ 254) και ςε Επιχειρθματικά Ράρκα που 

οργανϊνονται ςφμφωνα με  το ν. 3982/2011 (Αϋ 143).  

7. Θ γνωςτοποίθςθ υποβάλλεται  θλεκτρονικά και αποτελεί  προχπόκεςθ για τθ νόμιμθ 

άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ. Μετά τθν γνωςτοποίθςθ ο ενδιαφερόμενοσ μπορεί να 

ξεκινιςει τθ λειτουργία τθσ δραςτθριότθτασ. Τα απαιτοφμενα από τθν κείμενθ νομοκεςία 

δικαιολογθτικά τθροφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ επιχείρθςθσ. Οι ζλεγχοι από τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ διενεργοφνται μετά τθν  γνωςτοποίθςθ ι από τον χρόνο που υπιρχε υποχρζωςθ για 

τθν υποβολι τθσ.  

8. Θ αλλαγι του φορζα Κζντρου Αποκικευςθσ και Διανομισ πραγματοποιείται κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 9.  

9. Για τθν  ζγκριςθ εγκατάςταςθσ απαιτείται θ  καταβολι παραβόλου  τθσ περ. Α τθσ παρ. 2 

του άρκρου 1 τθσ οικ. 14684/914/Φ15/2012 ΚΥΑ (Β   3533). Για τθν  γνωςτοποίθςθ 

απαιτείται θ  καταβολι παραβόλου, ςφμφωνα με τθν  τθν υποπερ. i τθσ περ. Βϋ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 1 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ του προθγοφμενου εδαφίου.  

Άρκρο 48Θ 

Εγκαταςτάςεισ πλυντθρίων, λιπαντθρίων και ςυνεργείων οχθμάτων  



 

 

εντόσ των Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ 

1.  Για τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων πλυντθρίων, λιπαντθρίων και ςυνεργείων 

οχθμάτων εντόσ των Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ δεν απαιτείται θ βεβαίωςθ 

νόμιμθσ λειτουργίασ  που προβλζπεται ςτθν οικ. 81590/1446/Φ/42/2015 (Βϋ 3002) ΚΥΑ.  

2. Οι εγκαταςτάςεισ πλυντθρίων, λιπαντθρίων και ςυνεργείων επιςκευισ οχθμάτων εντόσ 

των Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ λειτουργοφν νόμιμα μετά τθν  γνωςτοποίθςθ του 

άρκρου 6 για τα Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ. 

Άρκρο 48Θ 

Ριςτοποιθτικό ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ  

Κζντρου Αποκικευςθσ και Διανομισ 

 

1. Εφόςον για τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ απαιτείται θ 

ςφνταξθ μελζτθσ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ, οι φορείσ των Κζντρων Αποκικευςθσ και 

Διανομισ  ςυντάςςουν ενιαία μελζτθ για το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κφριων, δευτερευουςϊν και λοιπϊν δραςτθριοτιτων που 

αςκοφνται ςτο Κζντρο Αποκικευςθσ και Διανομισ, πλθν των πρατθρίων καυςίμων  Θ ενιαία 

μελζτθ αφορά κάκε επιμζρουσ δραςτθριότθτα και χριςθ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα μζτρα 

και μζςα πυροπροςταςίασ.   

2. Το πιςτοποιθτικό ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ εκδίδεται για το ςφνολο τθσ 

εγκατάςταςθσ, πλθν των πρατθρίων καυςίμων, και ιςχφει για πζντε (5) ζτθ.    

Άρκρο 48Ι 

Αναλογικι εφαρμογι του ν. 3982/2011 (Αϋ 143) 

1.  Οι προχποκζςεισ και θ διαδικαςία για τθ χοριγθςθ ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ Κζντρου 

Αποκικευςθσ και Διανομισ, κακϊσ και θ διενζργεια ελζγχων και επικεωριςεων διζπεται 

από τα άρκρα 19, 20, 22 και 24 ζωσ 28 του Ν. 3982/2011, που εφαρμόηονται αναλόγωσ.  

2. Αν το Κζντρο Αποκικευςθσ και Διανομισ λειτουργεί κατά παράβαςθ των διατάξεων του 

παρόντοσ Κεφαλαίου, επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 29 του ν. 3982/2011, που 

εφαρμόηεται αναλόγωσ.  

Άρκρο 48ΙΑ 

Εξουςιοδότθςθ 



 

 

Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Ρεριβάλλοντοσ 

και Ενζργειασ, Υποδομϊν και Μεταφορϊν κακορίηονται ο τφποσ και το περιεχόμενο τθσ 

ζγκριςθσ εγκατάςταςθσ Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ, ο τφποσ και το περιεχόμενο 

των τροποποιιςεων και ανανεϊςεϊν τθσ και τα δικαιολογθτικά που ςυνοδεφουν τθν 

αίτθςθ για τθ χοριγθςθ τθσ. Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηεται το περιεχόμενο και θ 

διαδικαςία τθσ γνωςτοποίθςθσ για τα Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ και τισ λοιπζσ 

εγκαταςτάςεισ που πρόκειται να λειτουργιςουν εντόσ αυτϊν, τα ζγγραφα που τθροφνται 

ςτθν ζδρα τθσ δραςτθριότθτασ,  θ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά για τθν ζγκριςθ τθσ 

μελζτθσ  και τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ και, ο τρόποσ 

γνωςτοποίθςθσ των ςτοιχείων ςε περίπτωςθ  μεταβολισ τουσ, οι αρχζσ ςτισ οποίεσ 

κοινοποιείται θ γνωςτοποίθςθ , θ διαδικαςία επιβολισ των κυρϊςεων εντόσ των ορίων τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 15 και κάκε άλλο ςχετικό με τθ γνωςτοποίθςθ κζμα, ςφμφωνα 

με τα άρκρα 5 και 6.  

Άρκρο 48ΙΒ 

Τροποποίθςθ  διατάξεων του ν. 4302/2014 (Αϋ 225).  

1. Θ περ. ε’ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του ν. 4302/2014 καταργείται.  

2. Ο τίτλοσ του άρκρου 4 του ν. 4302/2014 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Αςτικά Κζντρα Ενοποίθςθσ Εμπορευμάτων». 

 

3. Το άρκρο 5 του ν. 4302/2014 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 

«Άρκρο 5 

Ρράςινθ Εφοδιαςτικι 

 

1. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και  Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν κακορίηονται οι όροι λειτουργίασ  του ςυςτιματοσ καταγραφισ των 

περιβαλλοντικϊν επιδόςεων των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Εφοδιαςτικι, 

ςτουσ οποίουσ ςυμπεριλαμβάνεται το αποτφπωμα άνκρακα και οι τρόποι γνωςτοποίθςθσ 

ςτθν αγορά και ςτο ευρφ κοινό των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

Εφοδιαςτικι, οι οποίεσ διατθροφν ι επαυξάνουν τισ περιβαλλοντικζσ τουσ επιδόςεισ ι 

εφαρμόηουν ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ πιςτοποιθμζνο από αρμόδιο φορζα. 

2. Στο Υπουργείο Υποδομϊν και Μεταφορϊν δθμιουργείται κεντρικι βάςθ δεδομζνων 



 

 

όπου καταγράφονται οι περιβαλλοντικζσ επιδόςεισ των επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν Εφοδιαςτικι. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν, κακορίηονται θ διαδικαςία δθμιουργίασ και τιρθςθσ τθσ βάςθσ, οι όροι 

επεξεργαςίασ και δθμοςιότθτασ των δεδομζνων, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια.» 

 

3.   Το άρκρο 8 του ν. 4302/2014 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 8 

Εγκατάςταςθ και Λειτουργία Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ 

Θ εγκατάςταςθ και λειτουργία Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ πραγματοποιείται 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο Θϋ του ν. 4442/2016 (Α’ 230).» 

  

4.  Στο άρκρο 9 του ν. 4302/2014 προςτίκεται παράγραφοσ 5 ωσ εξισ: 

«5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, οι δραςτθριότθτεσ που αςκοφνται ςτα 

Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ κατατάςςονται ςε κατθγορίεσ ανάλογα με το βακμό 

όχλθςθσ, με βάςθ τα κριτιρια και τισ κατευκφνςεισ τθσ απόφαςθσ 11508/2009 (ΑΑΡ 151) 

του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων.» 

5. Το άρκρο 11 του ν. 4302/2014 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 11 

Λοιπζσ εγκαταςτάςεισ Κζντρου Αποκικευςθσ και Διανομισ 

Σε κάκε Κζντρο Αποκικευςθσ και Διανομισ μπορεί να λειτουργοφν και εγκαταςτάςεισ 

αμιγϊν ι μικτϊν πρατθρίων πεπιεςμζνου ι υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου (CNG ι LNG), 

υγρϊν καυςίμων και υγραερίου (LPG) υπό οποιονδιποτε ςυνδυαςμό αυτϊν, πλυντθρίων, 

λιπαντθρίων και κεκλιμζνων επίπεδων επικεϊρθςθσ, ςυνεργείων επιςκευισ οχθμάτων, 

κακϊσ και μικρισ κλίμακασ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ διανυκτζρευςθσ οδθγϊν φορτθγϊν 

αυτοκινιτων, εφόςον εξαςφαλίηεται για κακεμιά από αυτζσ τισ εγκαταςτάςεισ ο ςχετικόσ 

χϊροσ, πζραν τθσ οριηόμενθσ ελάχιςτθσ ςυνολικισ ωφζλιμθσ επιφάνειασ των κτιριακϊν 

εγκαταςτάςεων και των χϊρων ςτάκμευςθσ και ελιγμϊν, και εφόςον τθροφνται οι 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία των λοιπϊν αυτϊν 



 

 

εγκαταςτάςεων.» 

6.  Τα άρκρα 12 και 13 του ν. 4302/2014 και οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 του 

άρκρου 50 του ν. 4442/2016 καταργοφνται.  

Άρκρο 161 

Τροποποίθςθ διατάξεων του ν.δ. 3077/1954 (Αϋ 243) 

 1.  Το άρκρο 3 του ν.δ. 3077/1954 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 3 

1. Θ άδεια ίδρυςθσ  γενικισ αποκικθσ χορθγείται ςε φυςικά ι νομικά πρόςωπα με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ μετά από γνϊμθ τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ και του Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ Επιμελθτθρίου, ςτθν περιφζρεια του οποίου 

υπάγεται θ υπό ίδρυςθ αποκικθ.   

2. Με τθν απόφαςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται: 

α) το ακριβζσ ςθμείο ςτο οποία ιδρφεται θ γενικι αποκικθ 

β) θ χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ  

γ) οι κατθγορίεσ εμπορευμάτων που κα αποκθκεφονται ςτθν γενικι αποκικθ  

δ) Το ποςό και το είδοσ τθσ εγγφθςθσ, κακϊσ  και ο τρόποσ καταβολισ τθσ μετά από γνϊμθ 

τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

ε) Κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. ». 

2. Το άρκρο 4 του ν.δ. 3077/1954 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 4 

Για τθν ίδρυςθ και λειτουργία γενικισ αποκικθσ υποβάλλεται αίτθςθ ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ,  ςτθν οποία 

αναφζρονται οι κατθγορίεσ εμπορευμάτων που μποροφν να εναποτίκενται ςτθ γενικι 

αποκικθ, θ θμερομθνία για τθν οποία ηθτείται θ ζναρξθ λειτουργίασ  και θ χρονικι 

διάρκεια λειτουργίασ τθσ γενικισ αποκικθσ, κακϊσ και οι εγγυιςεισ που κα δοκοφν ςτο 

Δθμόςιο, τουσ αποκζτεσ και ςε όςουσ ζλκουν δικαιϊματα από αυτοφσ και το είδοσ αυτϊν.   

Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται από τα εξισ: 



 

 

α) Αρχιτεκτονικά ςχεδιαγράμματα των κτιρίων με περιγραφι των αποκθκευτικϊν χϊρων, 

τισ ςτεγαςμζνεσ και μθ ςτεγαςμζνεσ επιφάνειεσ και των δικαιωμάτων επί των κτιρίων 

αυτϊν. Εάν ο αιτϊν είναι  μιςκωτισ των κτιρίων ςυνυποβάλει αντίγραφο του 

ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ.   

β) Υπόμνθμα που  αναφζρει τον τόπο, τον εξοπλιςμό και τα μζςα πρόςβαςθσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ γενικισ αποκικθσ.  

 

γ) Κανονιςμό που κακορίηει τισ ςχζςεισ μεταξφ τθσ γενικισ αποκικθσ και των πελατϊν τθσ. 

δ) Ρροκειμζνου περί  νομικοφ προςϊπου, αντίγραφο του καταςτατικοφ και πίνακα των 

μετόχων ι των εταίρων που κατζχουν άνω του 10% του εταιρικοφ κεφαλαίου.  

ε) Αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ επιτροπισ που απαρτίηεται από τρεισ (3) μθχανικοφσ, θ οποία 

εξετάηει με δαπάνθ του αιτοφντοσ τα κτίρια και αποφαίνεται περί τθσ ςτατικισ επάρκειασ 

και τθσ ανζγερςθσ των κτιρίων ςφμφωνα με τα υποβλθκζντα ςχεδιαγράμματα. Θ επιτροπι 

ςυςτινεται κάκε φορά με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν. Ζνα από τα 

μζλθ τθσ επιτροπισ μπορεί να υποδεικνφεται από τον αιτοφντα ςτθν αίτθςι του  

ςτ) Αντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι διαβατθρίου του αιτοφντοσ φυςικοφ 

προςϊπου.».  

3. Τα άρκρα 6, 8 και το πρϊτο και δεφτερο εδάφιο του άρκρου 12 του ν.δ. 3077/1954 

καταργοφνται.   

4. Το άρκρο 14 του ν.δ. 3077/1954 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 14 

Για τθν επζκταςθ των εγκαταςτάςεων υφιςτάμενθσ Γενικισ Αποκικθσ ι για τθν επζκταςθ 

τθσ άδειασ και ςε άλλα εμπορεφματα απαιτείται απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ. Θ απόφαςθ εκδίδεται μετά από αίτθςθ που ςυνοδεφεται από αρχιτεκτονικό 

ςχεδιάγραμμα , ςτο οποίο αποτυπϊνονται οι νζοι χϊροι ςτουσ οποίουσ κα επεκτακεί θ 

εγκατάςταςθ.» 

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρκρου 18 του ν.δ. 3077/1954 αντικακίςτανται ωσ εξισ: 

«2.  Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, κατόπιν αίτθςθσ του 

ενδιαφερόμενου μπορεί να παρατείνεται θ διάρκεια λειτουργίασ τθσ γενικισ αποκικθσ και  

να κακορίηεται διαφορετικό ποςό εγγφθςθσ από το αρχικϊσ οριςκζν.»  



 

 

 

Άρκρο 162 

Τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4254/2014 (Αϋ 85) – Κζντρα Διανομισ Τςιμζντου 

1. Θ υποπερ. γ’ τθσ περ. 2 τθσ υποπαραγράφου ΣΤ. 10 τθσ παραγράφου ΣΤ του άρκρου 

πρϊτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85) αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«γ. Θ ςυμμόρφωςθ των Κζντρων Διανομισ Τςιμζντων με τισ απαιτιςεισ τθσ παρ. 9 του 

προτφπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-2 και τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ υποπαραγράφου βεβαιϊνεται με 

τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ από Φορζα Ριςτοποίθςθσ, ο οποίοσ ζχει εγκρικεί για το πεδίο 

δραςτθριότθτασ του Κανονιςμοφ 305/2011 και του π.δ 334/1994 και για το πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 197-1, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ ΥΑ οικ. 3354/91/8.2.2001 (Βϋ 149).  Ο παραπάνω 

Φορζασ Ριςτοποίθςθσ διενεργεί τουσ απαιτοφμενουσ ελζγχουσ και δοκιμζσ ςφμφωνα με το 

ςφςτθμα αξιολόγθςθσ τθσ ςυμμόρφωςθσ των τςιμζντων με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1972, 

όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.». 

2. Θ υποπερ. δϋ τθσ περ. 2  τθσ υποπαραγράφου ΣΤ. 10 τθσ παραγράφου ΣΤ του άρκρου 

πρϊτου του ν. 4254/2014  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«δ. Το Ριςτοποιθτικό τθσ παραπάνω υποπερίπτωςθσ γ` μπορεί να ανακλθκεί εφόςον 

διαπιςτωκεί από τον Φορζα Ριςτοποίθςθσ ότι δεν εφαρμόηονται από το ελεγχόμενο Κζντρο 

Διανομισ Τςιμζντων τα απαιτοφμενα μζτρα, οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ ελζγχου και γενικότερα 

δεν τθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. Ο Φορζασ Ριςτοποίθςθσ κοινοποιεί 

τθν απόφαςθ ανάκλθςθσ ςτθ Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ του Υπουργείου Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν από τθν ζκδοςι τθσ.». 

3. Θ υποπερ. γ’ τθσ περ. 3 τθσ υποπαραγράφου ΣΤ. 10 τθσ παραγράφου ΣΤ του άρκρου 

πρϊτου του ν. 4254/2014 καταργείται και οι υποπερ. δ’ και ε’ αναρικμοφνται ςε γ’ και δ’ 

αντίςτοιχα. 

4.  Θ υποπερ. δ’ τθσ περίπτωςθσ 3 τθσ υποπαραγράφου ΣΤ. 10 τθσ παραγράφου ΣΤ του 

άρκρου πρϊτου του ν. 4254/2014, που μετά τθν αναρίκμθςθ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου ζγινε υποπερ. γ’, αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«γ. Το Ριςτοποιθτικό τθσ υποπερίπτωςθσ γ’ τθσ περίπτωςθσ 2 τθσ παροφςασ 

υποπαραγράφου ΣΤ. 10 αποτελεί δικαιολογθτικό για τθ χοριγθςθ, κατά τισ ανωτζρω 

διατάξεισ, τθσ άδειασ λειτουργίασ Κζντρου Διανομισ Τςιμζντων.» 



 

 

5. Το τρίτο εδάφιο τθσ υποπερίπτωςθσ β’ και θ υποπερίπτωςθ γϋ τθσ περίπτωςθσ 5 τθσ 

υποπαραγράφου ΣΤ. 10 τθσ παραγράφου ΣΤ του άρκρου πρϊτου του ν. 4254/2014 

καταργοφνται.  

6. Θ περίπτωςθ 6 τθσ υποπαραγράφου ΣΤ. 10 τθσ παραγράφου ΣΤ του άρκρου πρϊτου του 

ν. 4254/2014  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«6. Υφιςτάμενα Κζντρα Διανομισ Τςιμζντων που κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου 

λειτουργοφν νόμιμα οφείλουν, ζωσ τθν 31θ Ιανουαρίου 2019, να προςαρμόςουν τθ 

λειτουργία τουσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των διατάξεων του παρόντοσ και να 

εφοδιαςτοφν με το Ριςτοποιθτικό Κζντρου Διανομισ Τςιμζντων τθσ παροφςασ 

υποπαραγράφου.». 

 

Άρκρο 163 

υκμίςεισ για υφιςτάμενα Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ. 

1. Οι υφιςταμζνεσ εγκαταςτάςεισ που αποτελοφν Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ κατά 

τθν ζννοια του παρόντοσ Κεφαλαίου  και ζχουν αδειοδοτθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 9  επ. του π.δ. 79/2004 (Αϋ 62)   ι τισ διατάξεισ του ν. 3982/2011 (Αϋ 143) κεωρείται 

ότι ςυμμορφϊνονται με τον παρόντα νόμο. Για τθν επζκταςθ ι τον εκςυγχρονιςμό τουσ 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

2. Σε υφιςταμζνεσ εγκαταςτάςεισ που αποτελοφν Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ κατά 

τθν ζννοια του παρόντοσ Κεφαλαίου  και δεν είναι εφοδιαςμζνεσ με άδεια εγκατάςταςθσ ι 

λειτουργίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 9 επ. του π.δ. 79/2004 (Α` 62) ι τισ 

διατάξεισ του ν. 3982/2011 , χορθγείται ζγκριςθ εγκατάςταςθσ, όπου απαιτείται.  Εφόςον ο 

φορζασ τθσ εγκατάςταςθσ υποβάλει ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι όλα τα νόμιμα 

δικαιολογθτικά ςε προκεςμία δφο (2) ετϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ του 

άρκρου 48ΙΑ θ ζγκριςθ εγκατάςταςθσ χορθγείται χωρίσ τθν επιβολι προςτίμου.  Μετά τθν  

ζγκριςθ εγκατάςταςθσ, ο φορζασ υποχρεοφται ςτθν υποβολι τθσ γνωςτοποίθςθσ.  

3. Θ παρ. 1 του άρκρου 75 του ν. 3982/2011 εφαρμόηεται και για τισ δραςτθριότθτεσ που 

αποτελοφν Κζντρα Αποκικευςθσ και Διανομισ κατά τθν ζννοια του παρόντοσ νόμου. 

 

Άρκρο 164 



 

 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Αιτιςεισ για τθ χοριγθςθ άδειασ εγκατάςταςθσ Κζντρων Αποκικευςθσ και Διανομισ 

κατά τισ διατάξεισ του ν. 4302/2014, άδειασ εγκατάςταςθσ ι λειτουργίασ κατά τισ διατάξεισ 

του ν. 3982/2011 ι τισ διατάξεισ του π.δ. 79/2004 που αφοροφν τουσ Στακμοφσ Φορτθγϊν 

Αυτοκινιτων ι Εμπορευματικοφσ Στακμοφσ Τφπου Β  , οι οποίεσ είναι εκκρεμείσ κατά τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, εξετάηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 48Ε του ν. 

4442/2016.  

2. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ του άρκρου 48ΙΑ του ν. 4442/2016 

εφαρμόηεται θ οικ. 53346/645/Φ.61/2017 ΚΥΑ (Β   1668).  

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Άρκρο 165 

υκμίςεισ πυροπροςταςίασ και πυραςφάλειασ.  

1. Θ κοινι υπουργικι απόφαςθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 24 του ν. 4442/2016 

εκδίδεται μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.  

2. Στο άρκρο 49 του ν. 4442/2016 προςτίκενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ωσ εξισ: 

«5. Απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ εφοδιαςμοφ με μελζτθ ενεργθτικισ 

πυροπροςταςίασ και πιςτοποιθτικό ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ οι εγκαταςτάςεισ 

ςυνεργείων οχθμάτων με επιφάνεια μικρότερθ των 2.500 τ.μ. και οι εγκαταςτάςεισ 

πλυντθρίων, λιπαντθρίων οχθμάτων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ α) τθσ οικ. 

81590/1446/Φ.4.2. (Β’ 3002) ΚΥΑ και β) τθσ οικ. 16085.Φ.700.1. (Β’ 770) ΚΥΑ.  

6. α. Το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 14 του β.δ. 465/1970 (Αϋ 150) 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Θ διάρκεια ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ πυροπροςταςίασ είναι πζντε (5) χρόνια.».  

β. Το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 14 του π.δ. 1224/1981 (Αϋ 303) αντικακίςταται 

ωσ εξισ: 

«Θ διάρκεια ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ πυροπροςταςίασ είναι πζντε (5) χρόνια.». 

γ. Θ περίπτωςθ 4.5 τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 2801/2000 (Αϋ 46) αντικακίςταται ωσ 



 

 

εξισ:  

«Το πιςτοποιθτικό πυραςφάλειασ για τουσ ςτακμοφσ και τα πρατιρια ανανεϊνεται κάκε 

πζντε (5) ζτθ και κατατίκεται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν. Σε 

περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ του πιςτοποιθτικοφ, θ αρμόδια υπθρεςία προχωρεί 

αυτεπάγγελτα ςτθν προςωρινι ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

Τα ωσ άνω μζτρα των περ. 4.1 ζωσ και 4.5 οφείλουν να λάβουν και οι ςτακμοί αυτοκινιτων 

με αντλίεσ καυςίμων, αμιγείσ ωσ προσ τθ χριςθ, δθλαδι ςτακμοί που ςτεγάηονται ςε κτίρια 

των οποίων όλοι οι όροφοι χρθςιμοποιοφνται είτε ωσ χϊροι ςτάκμευςθσ είτε για 

εξυπθρζτθςθ του ςτακμοφ (π.χ. αποκικεσ, πλυντιρια, λιπαντιρια).». 

 

δ. Το ζκτο εδάφιο τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 4 του ν. 2801/2000  αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 

«Θ διάρκεια ιςχφοσ του Ριςτοποιθτικοφ Ρυροπροςταςίασ είναι πενταετισ.» 

 

ε. Το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 9 τθσ  οικ. 13935/930/2014 (Βϋ 674) απόφαςθσ 

του Υπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Θ διάρκεια ιςχφοσ του πιςτοποιθτικοφ πυροπροςταςίασ είναι πζντε (5) χρόνια.». 

7. Το πιςτοποιθτικό ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ που χορθγείται ςε πρατιρια καυςίμων 

ανεξαρτιτωσ του είδουσ ι του τφπου του πρατθρίου, ζχει διάρκεια ιςχφοσ πζντε (5) ετϊν.» 

  

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΑ ΡΑΚΑ 

Άρκρο 166 

Τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 3982/2011 (Αϋ143) 

1. Στθν παρ. 1 του άρκρου 41 του ν. 3982/2011 προςτίκεται περίπτωςθ η   ωσ εξισ: 

«η  . Επιχειρθματικό Ράρκο Μεμονωμζνθσ Μεγάλθσ Μονάδασ (ΕΡΜΜΜ): ωσ Επιχειρθματικό 

Ράρκο Μεμονωμζνθσ Μεγάλθσ Μονάδασ νοείται το Επιχειρθματικό Ράρκο που 

κακορίηεται, οριοκετείται και οργανϊνεται ςε περιοχι όπου υπάρχει ι πρόκειται να 

ιδρυκεί μεμονωμζνθ μεγάλθ μονάδα, για τθν οποία δεν απαιτείται πολεοδόμθςθ. Για τθ 

δθμιουργία του προβλζπονται ειδικοί όροι προςαρμοςμζνοι ςτα χαρακτθριςτικά του, οι 



 

 

οποίοι ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ςχζςθσ του με τον περιβάλλοντα 

ευρφτερο χϊρο.». 

 

 2. Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 44 του ν. 3982/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ:    

«1. Τα Επιχειρθματικά Ράρκα των περιπτϊςεων αϋ ζωσ δϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 

41 αναπτφςςονται ςε χϊρουσ υποδοχισ επιχειριςεων, όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 3 

του άρκρου 41. Κατά τθν διαδικαςία εκπόνθςθσ, τροποποίθςθσ και ανακεϊρθςθσ των 

Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (ΓΡΣ) και Σχεδίων Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοιχτισ Ρόλθσ 

(ΣΧΟΟΑΡ) δεν μποροφν να τροποποιθκοφν τα όρια, οι χριςεισ γθσ και οι όροι δόμθςθσ των 

εγκεκριμζνων Οργανωμζνοι Υποδοχείσ Μεταποιθτικϊν και Επιχειρθματικϊν 

Δραςτθριοτιτων (ΟΥΜΕΔ), χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του φορζα ανάπτυξθσ ι διαχείριςθσ 

του ΟΥΜΕΔ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν που ενζκριναν τθν ανάπτυξθ του ΟΥΜΕΔ.».   

3. Θ παρ. 3 του άρκρου 47 του ν. 3982/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«3. Σε κάκε περίπτωςθ θ  κοινι υπουργικι απόφαςθ τθσ παρ. 1 εκδίδεται, φςτερα από 

κοινι ςφςκεψθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, και ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ μζςα ςε προκεςμία 

εβδομιντα πζντε (75) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ αν ο φάκελοσ 

είναι πλιρθσ, άλλωσ από τθν θμζρα που κα καταςτεί ο φάκελοσ πλιρθσ με τθν προςκόμιςθ 

των ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν. Αν θ κζςθ ανάπτυξθσ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου 

προβλζπεται ρθτά ςε ΓΡΣ, ΣΧΟΟΑΡ, ΗΟΕ, ΤΧΣ, ΕΧΣ ωσ χϊροσ υποδοχισ των ςχετικϊν 

δραςτθριοτιτων θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ςυμμετζχει ςτθν κοινι ςφςκεψθ χωρίσ να απαιτείται θ ζκδοςθ γνωμοδότθςθσ.  

4. α. Στθν παρ. 2 του άρκρου 52 του ν.3982/2011 προςτίκενται περιπτϊςεισ δ’ και εϋ ωσ 

εξισ: 

«δ. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ υλοποίθςθσ όλων των απαιτοφμενων κζςεων ςτάκμευςθσ, 

είναι δυνατι θ μείωςθ αυτϊν ζωσ και 50%, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ 

αδειοδοτοφςασ αρχισ, θ οποία γνωμοδοτεί λαμβάνοντασ υπόψθ τθν δραςτθριότθτα που 

πρόκειται να εγκαταςτακεί, τον αρικμό των εργαηομζνων κακϊσ και τθν πικανι 

προςζλευςθ πρόςκετων οχθμάτων για εξυπθρζτθςθ τθσ εγκατάςταςθσ. Θ μείωςθ των 

κζςεων ςτάκμευςθσ εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. 

ε. Κατ` εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ κακ` φψοσ υπζρβαςθ για τθν ανζγερςθ αποκθκϊν 

κατακόρυφου τφπου (SILOS) ςυναρμολογοφμενων (βιδωτϊν), δεξαμενϊν υγρϊν καυςίμων 



 

 

κακϊσ και καμινάδων βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων. Το φψοσ αυτό δεν δφναται να 

υπερβαίνει τα τριάντα δφο (32) μζτρα. Θ κακ’ φψοσ υπζρβαςθ δεν μπορεί να 

πραγματοποιθκεί αν ζχει εγκρικεί μείωςθ των κζςεων ςτάκμευςθσ τθσ περ. δ.». 

β. Θ περίπτωςθ γϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 52 του ν.3982/2011 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«γ) Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 9, θ εγκεκριμζνθ πράξθ εφαρμογισ κοινοποιείται 

από τθν ΕΑΝΕΡ ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ μζςα ςε 

δφο (2) ζτθ από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 47. 

Ραράταςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ  χορθγείται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και για χρονικό διάςτθμα που δεν ξεπερνά 

τα δφο (2) ζτθ.    Με όμοια απόφαςθ χορθγείται παράταςθ για χρονικό διάςτθμα που δεν 

ξεπερνά τα δφο (2) ζτθ και ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ζχει εκδοκεί  θ διαπιςτωτικι πράξθ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 61.» 

5. Θ παρ. 3 του άρκρου 53 του Ν. 3892/2011  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 «3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ φςτερα από επιτόπιο ζλεγχο 

οργάνου και ςφνταξθ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, διαπιςτϊνεται 

θ ολοκλιρωςθ των ζργων υποδομισ. Θ απόφαςθ αυτι αποτελεί τθν άδεια λειτουργίασ του 

Επιχειρθματικοφ Ράρκου. Επιτρζπεται θ τμθματικι διαπίςτωςθ ολοκλιρωςθσ των ζργων 

υποδομισ, εφόςον αυτό είναι δυνατό από τεχνικι άποψθ. Αν θ ςυνολικι ζκταςθ του 

Επιχειρθματικοφ Ράρκου υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ςτρζμματα, θ υλοποίθςθ τθσ 

ανάπτυξθσ και λειτουργίασ αυτοφ μπορεί να γίνεται ςε δφο φάςεισ, ςε δφο διακριτά 

τμιματα αυτοφ, ςφμφωνα με το Επιχειρθματικό Σχζδιο, θ υλοποίθςθ όμωσ τθσ πρϊτθσ 

φάςθσ του Επιχειρθματικοφ Σχεδίου λαμβάνει χϊρα ςτισ προκεςμίεσ τθσ παραγράφου 4. Θ 

τμθματικι διαπίςτωςθ ολοκλιρωςθσ των ζργων υποδομισ, εφόςον αυτό είναι δυνατό από 

τεχνικι άποψθ, εφαρμόηεται και ςτουσ Οργανωμζνουσ Υποδοχείσ Μεταποιθτικϊν και 

Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων των οποίων οι κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ ζχουν 

εκδοκεί κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 5 του ν.2545/1997 (Α’ 

254) και για τισ οποίεσ δεν ζχει εκδοκεί διαπιςτωτικι απόφαςθ ανάκλθςθσ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 5 του ίδιου νόμου.». 

6. Στο άρκρο 56 του ν. 3982/2011 προςτίκεται παρ. 13 ωσ εξισ: 

 «13. Στισ περιοχζσ όπου υπάρχουν ι πρόκειται να ιδρυκοφν μεμονωμζνεσ μεγάλεσ 

μονάδεσ, μπορεί να ιδρυκεί Επιχειρθματικό Ράρκο 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. 

Θ διαδικαςία κακοριςμοφ, οριοκζτθςθσ και οργάνωςθσ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ο 

τρόποσ λειτουργίασ και διαχείριςθσ αυτισ τθσ κατθγορίασ των Επιχειρθματικϊν Ράρκων, 

κακορίηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και 

Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.» 

7. Θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 13 του άρκρου 56 του ν. 3982/2011, όπωσ θ παρ. αυτι 

προςτίκεται με τθν παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου,  εκδίδεται εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. 

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Εϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΤΟΡΟΙΕΙΑ 

Άρκρο 167 

Τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 3526/2007 (Αϋ 24) 

 Θ παρ. 5 του άρκρου 2 του ν. 3526/2007 (Αϋ 24) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«5. α) Το κτίριο ι το τμιμα αυτοφ ςτα οποία εγκακίςτανται και λειτουργοφν  

δραςτθριότθτεσ των περ. β, ςτ, ι και ια του άρκρου 1, υπάγονται ςτθν κατθγορία 

"Βιομθχανία - Βιοτεχνία", ςφμφωνα με το άρκρο 3 του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ (ΥΑ 

304/1989, Δϋ 59). Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ των ωσ άνω δραςτθριοτιτων ςε χϊρουσ 

κτιρίων, οι οποίοι χαρακτθρίηονται ςτθν οικοδομικι άδεια ωσ βοθκθτικοί ι κοινόχρθςτοι.       

β) Εντόσ του ενιαίου χϊρου του κτιρίου, όπωσ προςδιορίηεται ςτισ περιπτϊςεισ β και ςτ   

του άρκρου 1, περιλαμβάνονται τα εξισ διαμερίςματα και χϊροι: ηυμωτιριο, πρατιριο 

άρτου ι αποκικθ άρτου, αποκικθ αλεφρων, κλίβανοσ παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ 

και κερμοκάλαμοσ με χϊρο εκκλιβάνιςθσ, αποκικθ ςτερεϊν καυςίμων, όπου απαιτείται, 

αποδυτιριο, αποχωρθτιριο, και λουτρό εργαηομζνων. Τα διαμερίςματα και οι χϊροι του 

ηυμωτθρίου, του πρατθρίου άρτου ι τθσ αποκικθσ άρτου και του κλιβάνου παραγωγισ 

προϊόντων αρτοποιίασ και κερμοκαλάμου με χϊρο εκκλιβάνιςθσ, δεν επιτρζπεται να 

αποτελοφν διαμερίςματα ι χϊρουσ υπογείου. Θ αποκικθ αλεφρων μπορεί να βρίςκεται και 

ςε υπόγειο χϊρο, εφόςον υφίςτανται μθχανικά μζςα ανυψϊςεωσ αλεφρων. Αν τα 

διαμερίςματα του ηυμωτθρίου και τθσ αποκικθσ αλεφρων βρίςκονται ςε διαφορετικοφσ 

ορόφουσ, απαιτείται θ εγκατάςταςθ αναβατορίου, ανελκυςτιρα φορτίων ι άλλων 

μθχανικϊν μζςων για τθ μεταφορά των αλεφρων. Ο κλίβανοσ παραγωγισ προϊόντων 

αρτοποιίασ - κερμοκάλαμοσ με τον χϊρο εκκλιβάνιςθσ μπορεί να αποτελοφν ςυνζχεια του 



 

 

διαμερίςματοσ του ηυμωτθρίου. Στθ περίπτωςθ αυτι, ο χϊροσ που καταλαμβάνει ο 

κερμοκάλαμοσ αποτελεί χϊρο του ηυμωτθρίου. 

γ) Θ ελάχιςτθ ςυνολικι επιφάνεια των διαμεριςμάτων και των χϊρων τθσ προθγοφμενθσ 

περίπτωςθσ, για δυναμικότθτα κλιβάνου παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ μζχρι και τρεισ 

χιλιάδεσ (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοςιτετράωρο, ορίηεται ςε 70 τετραγωνικά μζτρα. Θ 

ελάχιςτθ επιφάνεια και οι προδιαγραφζσ για το αποχωρθτιριο, με τον προκάλαμο και το 

λουτρό εργαηομζνων, είναι αυτζσ που ορίηει ο Κτιριοδομικόσ Κανονιςμόσ και οι 

υγειονομικζσ διατάξεισ. Το ελάχιςτο φψοσ των διαμεριςμάτων του ηυμωτθρίου, του 

πρατθρίου άρτου και του χϊρου εκκλιβάνιςθσ ορίηεται ςε δφο μζτρα και ογδόντα εκατοςτά 

(2,80). Το ελάχιςτο φψοσ των λοιπϊν διαμεριςμάτων και χϊρων κακορίηεται, κατά 

περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ και τισ υγειονομικζσ 

διατάξεισ. 

δ) Για δυναμικότθτα κλιβάνου παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ από τρεισ χιλιάδεσ (3.000) 

μζχρι πζντε χιλιάδεσ (5.000) χιλιόγραμμα ανά εικοςιτετράωρο, θ ελάχιςτθ επιφάνεια των 

διαμεριςμάτων και χϊρων τθσ περίπτωςθσ γ` αυξάνεται κατά είκοςι επί τοισ εκατό (20%) 

και το ελάχιςτο φψοσ των διαμεριςμάτων και χϊρων ορίηεται ςε τρία μζτρα (3,00). 

ε) Για δυναμικότθτα κλιβάνου παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ από πζντε χιλιάδεσ 

(5.000) μζχρι οκτϊ χιλιάδεσ (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοςιτετράωρο, θ ελάχιςτθ επιφάνεια 

των διαμεριςμάτων και χϊρων τθσ περίπτωςθσ γ` αυξάνεται κατά τριάντα επί τοισ εκατό 

(30%) και το ελάχιςτο φψοσ των διαμεριςμάτων και χϊρων του ηυμωτθρίου, του πρατθρίου 

του άρτου και του χϊρου εκκλιβάνιςθσ  ορίηεται ςε τζςςερα (4) μζτρα. Το ελάχιςτο φψοσ 

των λοιπϊν διαμεριςμάτων και χϊρων ορίηεται, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ και τισ κείμενεσ υγειονομικζσ διατάξεισ.   

ςτ) Για δυναμικότθτα κλιβάνου παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ πάνω από οκτϊ χιλιάδεσ 

(8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοςιτετράωρο, οι ελάχιςτεσ επιφάνειεσ που ορίηονται ςτθν 

περίπτωςθ εϋ, αυξάνονται κατά επτά επί τοισ εκατό (7%) ανά χίλια χιλιόγραμμα πρόςκετθσ 

δυναμικότθτασ παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ. Σε περίπτωςθ επζκταςθσ και 

εκςυγχρονιςμοφ των αρτοποιείων και των βιομθχανικϊν - βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων 

παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ γϋ και δϋ, που 

ςυνεπάγονται αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ του κλιβάνου παραγωγισ προϊόντων αρτοποιίασ, 

ιςχφουν για τθν περίπτωςθ γϋ τα ελάχιςτα όρια επιφάνειασ που ορίηονται για τθν 

περίπτωςθ δϋ και για τθν περίπτωςθ δϋ τα ελάχιςτα όρια επιφάνειασ που ορίηονται για τθν 

περίπτωςθ ε`». 



 

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤϋ: ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΑΛΛΟΤΙΩΣΕΙΣ  

Άρκρο 168 

Το άρκρο  1 του ν. 2882/01 (Αϋ17) αντικακίςταται ωσ εξισ :  

«Άρκρο 1 

Τρόποσ κιρυξθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ 

1. Θ αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ακινιτου, κακϊσ και θ ςφςταςθ εμπράγματου 

δικαιϊματοσ ςε βάροσ αυτοφ για δθμόςια ωφζλεια, εφόςον επιτρζπεται από το νόμο, 

κθρφςςεται : α. Με απόφαςθ του αρμοδίου Υπουργοφ, ανάλογα  με το ςκοπό  τθσ 

απαλλοτρίωςθσ, β. Με απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου για ζργα αρμοδιότθτασ 

τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, πλθν τθσ περίπτωςθσ κατά τθν οποία θ απαλλοτριοφμενθ ζκταςθ 

βρίςκεται εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ και είναι μικρότερθ των 15.000 τετραγωνικϊν μζτρων για 

το ςφνολο των απαιτιςεων του ζργου ςε χϊρο, οπότε κθρφςςεται με απόφαςθ του 

Ρεριφερειάρχθ, γ. Με κοινι απόφαςθ του εποπτεφοντα Υπουργοφ και του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν, όταν κθρφςςεται υπζρ νομικοφ προςωπικοφ είτε του Δθμοςίου είτε ιδιωτικοφ 

ι θ δαπάνθ τθσ απαλλοτρίωςθσ βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ. 

2. Τα παραπάνω  όργανα, μποροφν, λόγω ιδιαιτεροτιτων του ζργου, να ειςθγοφνται 

αιτιολογθμζνα τθ ςυναρμοδιότθτα του Υπουργοφ Οικονομικϊν εφόςον θ απαλλοτρίωςθ 

αφορά ςε ζργα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ ι του Υπουργοφ Εςωτερικϊν και του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν εφόςον αφορά ζργα τθσ Ρεριφζρειασ. 

3. Τα  κατά περίπτωςθ αρμόδια, για τθ κιρυξθ τθσ απαλλοτρίωςθσ, όργανα τθσ παρ. 1 

αποςτζλλουν  ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν, εντόσ 15 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

απόφαςθσ κιρυξθσ, δφο (2) αντίτυπα του οικείου κτθματολογικοφ πίνακα και του 

διαγράμματοσ ςε αναλογικι μορφι και ζνα (1) ςε θλεκτρονικι μορφι. Επίςθσ, από ζνα (1) 

αντίτυπο αναλογικοφ και θλεκτρονικοφ αρχείου των κτθματολογικϊν ςτοιχείων, 

αποςτζλλεται εντόσ τθσ ίδιασ προκεςμίασ από το αρμόδιο όργανο τθσ παρ. 1 ςτθν οικεία 

Ρεριφερειακι Διοίκθςθ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ του Υπουργείου Οικονομικϊν προσ γνϊςθ 

τθσ για τθ ςφνταξθ ζκκεςθσ εάν υπάρχουν  καταγεγραμμζνα δικαιϊματα του Δθμοςίου ι 

του Ραλαιοφ Εκκλθςιαςτικοφ Ταμείου (ΡΕΤ) επί τθσ απαλλοτριοφμενθσ ηϊνθσ, με τθν 

επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 32 του ν. 1473/84 (Αϋ 127) και  ςτθν οικεία Δαςικι 

Υπθρεςία για ςφνταξθ ζκκεςθσ εάν υπάρχουν δικαιϊματα του Δθμοςίου επί ακινιτων που 

φζρονται ωσ ιδιωτικά ι διεκδικοφνται από ιδιϊτεσ, ενϊ εμπίπτουν ςτο κακεςτϊσ 



 

 

προςταςίασ του ν. 3208/2003 (Αϋ303), με βάςθ τα ςτοιχεία που τθρεί.  Αμφότερεσ οι 

υπθρεςίεσ του προθγοφμενου εδαφίου διαβιβάηουν τισ εκκζςεισ τουσ ςτθν Αρχι που 

κιρυξε τθν απαλλοτρίωςθ και ςτον βαρυνόμενο με τθ δαπάνθ αυτισ, εντόσ τριμινου από 

τθν υποβολι του ςχετικοφ αιτιματοσ.  Οι εκκζςεισ αυτζσ δφναται να ςυντάςςονται και πριν 

τθ κιρυξθ τθσ απαλλοτρίωςθσ φςτερα από τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ  του αρμόδιου 

για τθν κιρυξθ τθσ απαλλοτρίωςθσ οργάνου τθσ παρ. 1 κατά τθ ςφνταξθ του 

κτθματολογικοφ πίνακα και διαγράμματοσ, εφόςον ζχει οριςτικοποιθκεί το εφροσ τθσ 

απαλλοτριοφμενθσ ηϊνθσ. 

4. Θ απόφαςθ κιρυξθσ τθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ ακινιτου δθμοςιεφεται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ και κεωρείται ότι κθρφχκθκε από τθ δθμοςίευςι τθσ.». 

 

Άρκρο  169 

Θ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 2882/2001 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κιρυξθσ αναγκαςτικισ απαλλοτρίωςθσ απαιτοφνται: α) 

κτθματολογικό διάγραμμα, ςτο οποίο απεικονίηονται θ απαλλοτριοφμενθ ζκταςθ και οι 

ιδιοκτθςίεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτιν, β) κτθματολογικόσ πίνακασ ο οποίοσ να 

εμφανίηει τουσ εικαηόμενουσ ιδιοκτιτεσ των απαλλοτριοφμενων ακινιτων, το εμβαδόν 

κάκε ιδιοκτθςίασ, κακϊσ και όλα τα κφρια προςδιοριςτικά ςτοιχεία των καταςκευϊν και 

λοιπϊν ςυςτατικϊν που τυχόν υπάρχουν ςε κάκε ιδιοκτθςία και γ) τιρθςθ των διαδικαςιϊν 

για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ν. 4014/2011 (Αϋ209) και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδιδόμενων 

κανονιςτικϊν πράξεων, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά, εφόςον το ζργο για το οποίο κα κθρυχκεί 

απαλλοτρίωςθ περιλαμβάνεται μεταξφ των αναφερομζνων ςτισ διατάξεισ αυτζσ. Θ τιρθςθ 

των διαδικαςιϊν αυτϊν μπορεί να παραλείπεται όταν θ ςυγκεκριμζνθ κζςθ του ζργου ζχει 

ιδθ ειδικά προβλεφκεί ςε κείμενο ευρφτερου χωροταξικοφ ι πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ.  

Σε επείγουςεσ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ αιτιολογοφνται επαρκϊσ από τον φορζα εκτζλεςθσ 

του ζργου, θ απαλλοτρίωςθ μπορεί να κθρφςςεται με απλό διάγραμμα οριηοντιογραφίασ, 

κλίμακασ ανάλογθσ προσ τθν πυκνότθτα των ακινιτων, επί του οποίου δζον να εμφαίνεται, 

ευκρινϊσ και με ςχετικι ακρίβεια, το όριο τθσ απαλλοτρίωςθσ και να ζχει υπολογιςκεί το 

ςυνολικό εμβαδό τθσ απαλλοτριοφμενθσ ζκταςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το κτθματολογικό 

διάγραμμα και ο πίνακασ ιδιοκτθςιϊν πρζπει να ςυντάςςονται και εγκρίνονται από τθν 



 

 

αρμόδια Υπθρεςία που πρότεινε τθν κιρυξθ τθσ απαλλοτρίωςθσ, εντόσ εννζα (9) μθνϊν 

από τθν κιρυξθ τθσ απαλλοτρίωςθσ, άλλωσ θ απαλλοτρίωςθ αίρεται αυτοδίκαια». 

 

Άρκρο 170 

Στο τζλοσ του άρκρου 15 του ν. 2882/01 προςτίκεται παράγραφοσ 8  ωσ εξισ :  

«8. Πλα τα εκτιμθτικά όργανα του παρόντοσ , κακϊσ και εκείνα που προβλζπονται από τισ 

ειδικζσ διατάξεισ του τζταρτου άρκρου του ν. 3555/07 (Αϋ81) και του άρκρου 12 του ν. 

3894/10 (Αϋ 204) των οποίων οι εκκζςεισ αποτελοφν ςτοιχείο προδικαςίασ, αποφαίνονται 

επί τθσ μείωςθσ αξίασ των απομενόντων ακινιτων μετά τθν απαλλοτρίωςθ, κατ’ άρκρο 13 

παρ. 4 του παρόντοσ ι τθσ άρςθσ τθσ ωφζλειασ των παρόδιων ιδιοκτθτϊν κατ’ άρκρο 33 

του ν. 2971/01 (Αϋ285), μόνο φςτερα από αίτθμα κάκε ενδιαφερόμενου κιγομζνου».   

 

Άρκρο 171 

Θ παρ. 4 του άρκρου 19 του ν. 2882/2001 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«4. Πταν εκείνοι που φζρονται ωσ ιδιοκτιτεσ ςτον κτθματολογικό πίνακα υπερβαίνουν τουσ 

πενιντα (50), θ κλιτευςι τουσ γίνεται κατά τα οριηόμενα ςτα επόμενα εδάφια τθσ 

παροφςασ.  Θ αίτθςθ, μαηί με τθν πράξθ προςδιοριςμοφ τθσ δικαςίμου, τοιχοκολλάται, 

δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από τθ δικάςιμο, ςτο κατάςτθμα του 

δικαςτθρίου ςτο οποίο απευκφνεται και ςτο κατάςτθμα του διμου ι τθσ κοινότθτασ, ςτθν 

περιφζρεια των οποίων βρίςκονται τα απαλλοτριοφμενα. Θ τοιχοκόλλθςθ πιςτοποιείται με 

ζκκεςθ που ςυντάςςεται από το γραμματζα του δικαςτθρίου και το γραμματζα του διμου 

ι τθσ κοινότθτασ, αντιςτοίχωσ. Θ ειδοποίθςθ, ςτθν οποία μνθμονεφονται το δικαςτιριο ςτο 

οποίο απευκφνεται θ αίτθςθ, θ τοιχοκόλλθςθ αυτισ, θ δικάςιμοσ, περίλθψθ του αιτιματοσ 

και περίλθψθ τθσ απαλλοτριωτικισ πράξθσ, δθμοςιεφεται δεκαπζντε τουλάχιςτον πλιρεισ 

θμζρεσ πριν από τθ δικάςιμο, ςε τρεισ θμεριςιεσ εφθμερίδεσ που εκδίδονται ςτθν Ακινα ι 

ςε δφο που εκδίδονται ςτθν Ακινα και ςε μία που εκδίδεται ςτθ Θεςςαλονίκθ, όταν θ 

απαλλοτριοφμενθ ζκταςθ ι το μεγαλφτερο τμιμα αυτισ βρίςκεται ςτα όρια αρμοδιότθτασ 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Θράκθσ, κακϊσ και ςε μία εφθμερίδα που 

εκδίδεται ςτθν πρωτεφουςα του νομοφ ςτθν περιφζρεια του οποίου βρίςκεται θ 

απαλλοτριοφμενθ ζκταςθ ι το μεγαλφτερο μζροσ αυτισ.  Εάν θ ςυηιτθςθ αναβλθκεί για 

ςοβαρό λόγο κατά τθν παράγραφο 6, δεν απαιτείται θ επανάλθψθ τθσ ανωτζρω 



 

 

διαδικαςίασ, εκτόσ αν ο λόγοσ τθσ αναβολισ ςυνίςταται ςτθν πλθμμελι, ατελι ι 

εκπρόκεςμθ πραγματοποίθςθ των παραπάνω δθμοςιεφςεων». 

 

Άρκρο 172 

Το άρκρο 24 του ν. 2882/01 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 24 

1. Θ προςωρινά κακοριςμζνθ αποηθμίωςθ αποδίδεται ελεφκερα ςε ποςοςτό 70%. Το 

υπόλοιπο μπορεί να αποδοκεί φςτερα από προςκόμιςθ ιςόποςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα, 

χωρίσ καμία άλλθ διατφπωςθ.  Ο δικαιοφχοσ τθσ αποηθμίωςθσ μπορεί να ηθτιςει από το 

δικαςτιριο προςωρινοφ κακοριςμοφ ι αναγνϊριςθσ των δικαιοφχων, τθ μείωςθ ι τθν 

αντικατάςταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ με άλλο είδοσ εγγφθςθσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι 

ορίηεται το μζγεκοσ και ο τρόποσ εγγυοδοςίασ.  Οι διατάξεισ του παρόντοσ  εφαρμόηονται 

αναλογικά και για τισ καταβαλλόμενεσ δικθγορικζσ αμοιβζσ των πλθρεξοφςιων Δικθγόρων. 

2. Κατά το μζροσ που επιλκε θ περίπτωςθ για τθν οποία δόκθκε θ εγγφθςθ, αυτι 

καταπίπτει υπζρ εκείνου προσ χάρθ του οποίου δόκθκε, αλλιϊσ αποδίδεται, μετά τον 

οριςτικό προςδιοριςμό τθσ αποηθμίωςθσ ςε εκείνον που τθν ζδωςε ι παφει να ιςχφει 

εφεξισ.  Κάκε διαφορά ςχετικι με τθν κατάπτωςθ ι τθν απόδοςθ εγγφθςθσ λφεται οριςτικά 

από το δικαςτιριο τθσ παρ. 2 του άρκρ. 26 του ν. 2882/2001 κατά τθ διαδικαςία των 

άρκρων 683 κ. επομ. του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ηϋ 

 ΕΦΑΜΟΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρκρο 173 

 Ρροκεςμίεσ ζκδοςθσ δευτερογενοφσ νομοκεςίασ  

1. Το π.δ. τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 130 εκδίδεται εντόσ 24 μθνϊν από τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ.  

2. Θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 137 εκδίδεται εντόσ 18 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.  



 

 

3. Θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 139 εκδίδεται εντόσ 12 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.  

4. Θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 140 εκδίδεται εντόσ 12 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.  

5. Θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 144 εκδίδεται εντόσ 18 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.  

6. Θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 147 εκδίδεται εντόσ 24 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. 

7. Θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 148 εκδίδεται εντόσ 12 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.  

8. Θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 149 εκδίδεται εντόσ 12 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. 

9. Θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 150 εκδίδεται εντόσ 24 μθνϊν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.  

Άρκρο 174 

Μεταβατικζσ και τελικζσ διατάξεισ 

1. Οι διατάξεισ των  Κεφαλαίων Α’ ζωσ και Εϋ  δεν εφαρμόηονται εφόςον θ εντολι ελζγχου 

ζχει εκδοκεί πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τουσ. 

2. Mε τθν ζκδοςθ τθσ δευτερογενοφσ νομοκεςίασ και των υπουργικϊν αποφάςεων, 

ςφμφωνα με το άρκρο 173, καταργοφνται οι διατάξεισ που αντιτίκενται ςτισ διατάξεισ των 

Κεφαλαίων Αϋ ζωσ και Ε ϋτου παρόντοσ.   

3.  Με απόφαςθ του αρμόδιου ανά πεδίο εποπτείασ υπουργοφ, καταργοφνται οι διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που αντίκεινται ςτα Κεφάλαια  Αϋ ζωσ και Εϋ, αν παρζλκουν 

άπρακτεσ οι προκεςμίεσ του άρκρου 173. 

4. Μζχρι τθν ζκδοςθ του π.δ τθσ παρ. 4 του άρκρου 130 ωσ εποπτεφουςεσ αρχζσ νοοφνται 

όλεσ οι αρχζσ που κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ αςκοφν εποπτεία. 

5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ ορίηεται θ ζναρξθ λειτουργίασ  του ΡΣ-ΑΔ και 

κάκε ςχετικό κζμα για τθν εφαρμογι των διατάξεων των Κεφαλαίων Αϋ ζωσ και Εϋ του 

παρόντοσ. 



 

 

6. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται οι περιπτϊςεισ α, β τθσ παρ. 1, θ 

περίπτωςθ δ τθσ παρ. 2 και περίπτωςθ δ τθσ παρ. 3 του άρκρου 50 του π.δ. 147/2017 (Αϋ 

192).  

 

Άρκρο 175 

 Ζναρξθ ιςχφοσ 

Θ ιςχφσ του παρόντοσ Τμιματοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςε επιμζρουσ διατάξεισ.    

 

ΤΜΘΜΑ Γ’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Άρκρο 176 

Τροποποιιςεισ Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ  

για τθν κατάταξθ των πιςτωτϊν 

1. Μετά το άρκρο 977 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ προςτίκεται νζο άρκρο 977A με 

τίτλο «Σειρά κατάταξθσ υπερπρονομιοφχων, προνομιοφχων και μθ», ωσ εξισ: 

«Άρκρο 977Α  

Σειρά κατάταξθσ υπερπρονομιοφχων, προνομιοφχων και μθ 

1. Αν μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ άρκρου γεννθκοφν εξ ολοκλιρου απαιτιςεισ 

και ςυςτακεί για τθν εξαςφάλιςι τουσ ενζχυρο επί μθ βεβαρθμζνου κατά τθν ανωτζρω 

θμερομθνία πράγματοσ, 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. 



 

 

2. Απαιτιςεισ οι οποίεσ προζκυψαν πριν από τθν θμερομθνία οριςμοφ του πρϊτου 

πλειςτθριαςμοφ 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 εξόδων τθσ εκτζλεςθσ. 

3. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων βεβαρθμζνων πραγμάτων, οι απαιτιςεισ τθσ 

παραγράφου 2 του παρόντοσ, εφόςον ζχουν αναγγελκεί, 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. 

4. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ, αν υπάρχουν περιςςότερεσ 

απαιτιςεισ από αυτζσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 975 ι 976, θ απαίτθςθ τθσ 

προθγοφμενθσ τάξθσ προτιμάται από τθν απαίτθςθ τθσ επόμενθσ τάξθσ και αν είναι τθσ 

ίδιασ τάξθσ ικανοποιοφνται ςυμμζτρωσ. Αν ςυντρζχουν περιςςότερεσ απαιτιςεισ από 

εκείνεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 976 αρικμ. 2, ακολουκείται θ κατά το ουςιαςτικό 

δίκαιο ςειρά. 

5. Μετά τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων που ζχουν προνόμιο, ςφμφωνα με τισ 

προθγοφμενεσ παραγράφουσ, οι μθ προνομιοφχοι πιςτωτζσ ικανοποιοφνται ςυμμζτρωσ 

από το υπόλοιπο του ποςοφ του πλειςτθριάςματοσ που πρζπει να διανεμθκεί ςτουσ 

πιςτωτζσ.» 

2. Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 1007 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ τροποποιείται ωσ 

εξισ:  

«1. Για τθν κατάταξθ των δανειςτϊν εφαρμόηονται τα άρκρα 975 ζωσ 978, εκτόσ από τθν 

διάταξθ του άρκρου 976 αρ. 3. Τθ κζςθ των απαιτιςεων του άρκρου 976 αρ. 2 και τθσ παρ. 

1 του άρκρου 977Α, παίρνουν οι ενυπόκθκεσ απαιτιςεισ. Θ απαίτθςθ υπζρ τθσ οποίασ ζχει 

εγγραφεί προςθμείωςθ κατατάςςεται τυχαίωσ.» 

3. Το άρκρο 1018 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ τροποποιείται ωσ εξισ:  



 

 

«Σε περίπτωςθ που ο πλειςτθριαςμόσ ακυρϊκθκε και διενεργθκεί νζοσ, θ απαίτθςθ του 

υπερκεματιςτι του πλειςτθριαςμοφ που ακυρϊκθκε να αναλάβει το πλειςτθρίαςμα που 

διανεμικθκε κατατάςςεται μετά τα ζξοδα τθσ εκτζλεςθσ του νζου πλειςτθριαςμοφ και πριν 

από τισ απαιτιςεισ των άρκρων 975, 976, 977Α, 1007, 1012 παρ. 3 και 1015 παρ. 3. Για να 

ικανοποιθκεί αυτι θ απαίτθςθ, ο υπερκεματιςτισ μπορεί να επιςπεφςει πλειςτθριαςμό με 

βάςθ τθν απόφαςθ που ακφρωςε τθν εκτζλεςθ και πιςτοποίθςθ του υπαλλιλου του 

πλειςτθριαςμοφ ότι το πλειςτθρίαςμα ζχει καταβλθκεί και διανεμθκεί.» 

4. Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 1030 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ τροποποιείται ωσ 

εξισ: 

«3. Αν υπάρχουν και άλλοι δανειςτζσ, αναγγζλλονται με ζγγραφθ διλωςθ που επιδίδεται 

ςτο διαχειριςτι και ςε εκείνον κατά του οποίου ζγινε θ εκτζλεςθ. Ο διαχειριςτισ κάκε 

τρίμθνο ςυντάςςει πίνακα διανομισ. Θ κατάταξθ των δανειςτϊν γίνεται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρκρων 975, 977 παρ. 2 και 3, 977Α και 1024 παρ. 2. Για τθν κατάταξθ των 

απαιτιςεων του άρκρου 975, αντί τθσ θμζρασ του πλειςτθριαςμοφ λαμβάνεται υπόψθ θ 

θμζρα που άρχιςε θ διαχείριςθ.» 

 

Άρκρο 177 

Τροποποίθςθ του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (ν. 3588/2007, Αϋ153) για τθν ςυρροι 

υπερπρονομιοφχων, προνομιοφχων και μθ 

1. Μετά το άρκρο 156 του του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα (ν.3588/2007, Αϋ153) προςτίκεται νζο 

άρκρο 156A με τίτλο «Συρροι υπερπρονομιοφχων, προνομιοφχων και μθ», ωσ εξισ: 

«Άρκρο 156Α 

Συρροι υπερπρονομιοφχων, προνομιοφχων και μθ 

1. Αν μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ άρκρου γεννθκοφν εξ ολοκλιρου απαιτιςεισ 

και ςυςτακεί για τθν εξαςφάλιςι τουσ ενζχυρο ι υποκικθ επί μθ βεβαρθμζνου κατά τθν 

ανωτζρω θμερομθνία πράγματοσ, 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 τθσ περ. α’ του άρκρου 154  

β) απαιτιςεισ τθσ περ. α’ και β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 155 

γ) λοιπζσ απαιτιςεισ του άρκρου 154 και τθσ περ. γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 155 

δ) μθ προνομιοφχεσ απαιτιςεισ. 

2. 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. 

3. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου, αν υπάρχουν περιςςότερεσ 

απαιτιςεισ από αυτζσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 154 ι 155, θ απαίτθςθ τθσ 

προθγοφμενθσ τάξθσ προτιμάται από τθν απαίτθςθ τθσ επόμενθσ τάξθσ και αν είναι τθσ 

ίδιασ τάξθσ ικανοποιοφνται ςυμμζτρωσ. Αν ςυντρζχουν περιςςότερεσ απαιτιςεισ από 

εκείνεσ που αναφζρονται ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 155, ακολουκείται θ κατά το 

ουςιαςτικό δίκαιο ςειρά. 

4. Μετά τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων που ζχουν προνόμιο, ςφμφωνα με τισ 

προθγοφμενεσ παραγράφουσ, ικανοποιοφνται οι μθ προνομιοφχοι πιςτωτζσ ςυμμζτρωσ 

από το υπόλοιπο του προϊόντοσ τθσ πτωχευτικισ εκποίθςθσ που πρζπει να διανεμθκεί 

ςτουσ πιςτωτζσ. 

5. 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, όπωσ ιδίωσ 

ςτθν καταβολι χρθμάτων και τθ διανομι χρθμάτων από τθν εκποίθςθ μθ βεβαρθμζνων 

κινθτϊν ι ακινιτων πραγμάτων. 

6. 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 περ. 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.» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΘΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΘΣΘΣ  

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Άρκρο 178 

Σκοπόσ 

Το Κεφάλαιο αυτό ζχει ςκοπό τθ ρφκμιςθ του κεςμοφ τθσ διαμεςολάβθςθσ ςε αςτικζσ και 

εμπορικζσ υποκζςεισ, κακϊσ και τθν περαιτζρω εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ 

προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 21θσ Μαΐου 2008 για κζματα διαμεςολάβθςθσ ςε αςτικζσ και εμπορικζσ 

υποκζςεισ ωσ και ςε υποκζςεισ διαςυνοριακϊν διαφορϊν.  

Οι διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου δεν εφαρμόηονται ςτθ δικαςτικι μεςολάβθςθ, όπωσ 

αυτι ρυκμίηεται ςτον Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

 

Άρκρο 179 

Οριςμοί 

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Κεφαλαίου ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί: 

1. Ωσ ιδιωτικι διαφορά καλείται θ αμφιςβιτθςθ για τθν φπαρξθ, τθν ζκταςθ, το 

περιεχόμενο ι τα υποκείμενα ιδιωτικοφ δικαιϊματοσ και ωσ ιδιωτικά δικαιϊματα 

κεωροφνται όςα αναγνωρίηονται από το ιδιωτικό δίκαιο. 

2. Ωσ διαμεςολάβθςθ νοείται μια διαρκρωμζνθ διαδικαςία ανεξαρτιτωσ ονομαςίασ και με 

βαςικά χαρακτθριςτικά τθν εμπιςτευτικότθτα, τθν ιδιωτικι αυτονομία, τθν ουδετερότθτα 

και αμερολθψία του διαμεςολαβθτι, ςτθν οποία δφο ι περιςςότερα μζρθ  επιχειροφν 

εκουςίωσ με καλόπιςτθ ςυμπεριφορά και ςυναλλακτικι ευκφτθτα να επιλφςουν με 

ςυμφωνία μία διαφορά τουσ με τθ βοικεια διαμεςολαβθτι. 



 

 

3. Ωσ διαμεςολαβθτισ νοείται τρίτο πρόςωπο ςε ςχζςθ με τουσ διαδίκουσ και τθ διαφορά, 

που αναλαμβάνει να διαμεςολαβιςει με κατάλλθλο, αποτελεςματικό και αμερόλθπτο 

τρόπο, διευκολφνοντασ τα ςυμμετζχοντα μζρθ να βρουν μια κοινά αποδεκτι λφςθ τθσ 

διαφοράσ τουσ. Ο διαμεςολαβθτισ πρζπει να είναι νόμιμα διαπιςτευμζνοσ ςτθν Ελλάδα ι 

ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 4. Ωσ διαςυνοριακι διαφορά νοείται εκείνθ ςτθν οποία τουλάχιςτον ζνα από τα μζρθ 

κατοικεί μονίμωσ ι διαμζνει ςυνικωσ ςε κράτοσ μζλοσ διαφορετικό από εκείνο 

οποιουδιποτε άλλου μζρουσ κατά τθν θμερομθνία ςτθν οποία: 

α) τα μζρθ ςυμφωνοφν να προςφφγουν ςε διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ, αφότου ανζκυψε 

θ διαφορά· 

β) ζχει διαταχκεί θ διαμεςολάβθςθ από δικαςτιριο κράτουσ μζλουσ· 

γ) κατατίκεται ζνδικο βοικθμα, για το παραδεκτό τθσ ςυηιτθςθσ του οποίου υφίςταται 

υποχρζωςθ διαμεςολάβθςθσ δυνάμει του εκνικοφ δικαίου ι  

δ) κλθκοφν τα μζρθ από αρμόδιο δικαςτιριο. 

Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Κεφαλαίου, ωσ διαςυνοριακι διαφορά νοείται και εκείνθ 

για τθν οποία αρχίηουν δικαςτικζσ διαδικαςίεσ ι διαιτθςία φςτερα από διαμεςολάβθςθ 

μεταξφ των μερϊν ςε κράτοσ μζλοσ άλλο από εκείνο τθσ μόνιμθσ κατοικίασ ι ςυνικουσ 

διαμονισ των μερϊν, κατά τθν θμερομθνία που προβλζπεται ςτισ περ. α’, β’ ι γ’ τθσ 

παροφςασ παραγράφου. 

 

Άρκρο 180 

Υπαγόμενεσ διαφορζσ 

Στθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, εκτόσ από τισ διαφορζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 

183 του παρόντοσ, μποροφν να υπαχκοφν και οι αςτικζσ και εμπορικζσ διαφορζσ ιδιωτικοφ 

δικαίου, υφιςτάμενεσ ι μζλλουςεσ, μετά από ζγγραφθ ςυμφωνία των μερϊν, αν αυτά 

ζχουν τθν εξουςία να διακζτουν το αντικείμενο τθσ διαφοράσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του ουςιαςτικοφ δικαίου. Θ ςυμφωνία υπαγωγισ τθσ διαφοράσ ςτθ διαμεςολάβθςθ πρζπει 

να περιλθφκεί ςτα πρακτικά του δικαςτθρίου ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 181 του παρόντοσ. Θ ςυμφωνία των μερϊν για υπαγωγι τθσ διαφοράσ τουσ ςτθ 



 

 

διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ πρζπει να περιγράφει το αντικείμενο αυτισ και διζπεται 

από τισ διατάξεισ του ουςιαςτικοφ δικαίου για τισ ςυμβάςεισ.  

 

Άρκρο 181 

Ρροςφυγι ςτθ διαμεςολάβθςθ 

1. Ρροςφυγι ςτθ διαμεςολάβθςθ χωρεί: 

α) αν τα μζρθ ςυμφωνιςουν να προςφφγουν ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ και 

πλθροφνται οι προχποκζςεισ των άρκρων 179 και 180, 

β) αν τα μζρθ κλθκοφν να προςφφγουν ςτθ διαμεςολάβθςθ και ςυναινοφν ςε αυτι, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου, 

γ) αν θ υπαγωγι ςυγκεκριμζνθσ διαφοράσ ςτθ διαμεςολάβθςθ διαταχκεί από δικαςτικι 

αρχι άλλου κράτουσ μζλουσ και θ ςχετικι υπαγωγι δεν προςβάλλει τα χρθςτά ικθ και τθν 

ελλθνικι δθμόςια τάξθ,  

δ) αν θ υπαγωγι τθσ διαφοράσ ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ επιβάλλεται από το 

νόμο.  

2. Το Δικαςτιριο ενϊπιον του οποίου εκκρεμεί ιδιωτικι διαφορά που είναι δυνατόν να 

υπαχκεί ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ του άρκρου 

180, μπορεί, ςε κάκε ςτάςθ τθσ δίκθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ και λαμβάνοντασ υπόψθ, 

κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του, όλεσ τισ περιςτάςεισ τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ, να καλεί τα 

μζρθ να προςφφγουν ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ για να επιλφςουν τθ διαφορά. 

Εφόςον τα μζρθ ςυμφωνοφν, θ ςχετικι ζγγραφθ ςυμφωνία ςυμπεριλαμβάνεται ςτα 

πρακτικά του Δικαςτθρίου. Στθν περίπτωςθ αυτι το Δικαςτιριο αναβάλλει υποχρεωτικά τθ 

ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ ςε δικάςιμο μετά τθν πάροδο τριμινου και όχι πζραν του 

εξαμινου, μθ ςυνυπολογιηόμενου του χρονικοφ διαςτιματοσ των δικαςτικϊν διακοπϊν. 

Εφόςον τα διάδικα μζρθ ι ζνα εξ αυτϊν παρίςτανται ενϊπιον του Δικαςτθρίου δια 

πλθρεξουςίου δικθγόρου, θ πλθρεξουςιότθτα αυτι καλφπτει και τθ ςυμφωνία περί 

υπαγωγισ τθσ διαφοράσ ςτθ διαμεςολάβθςθ. 

3. Θ υπαγωγι μιασ διαφοράσ ιδιωτικοφ δικαίου ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ δεν 

αποκλείει τθ λιψθ αςφαλιςτικϊν μζτρων για αυτιν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα 

Ρολιτικισ Δικονομίασ.  



 

 

4. Ο Ειςαγγελζασ Ρρωτοδικϊν, ςτα πλαίςια τθσ άςκθςθσ των κακθκόντων του ςφμφωνα με 

τθν περ. αϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 25 του ν. 1756/1988 (Α’ 35), δικαιοφται να ςυςτινει ςε 

όςουσ φιλονικοφν, να προςπακιςουν να επιλφςουν τθ διαφορά τουσ δια του κεςμοφ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ, όπου αυτό είναι δυνατόν. 

 

Άρκρο 182 

Υποχρεωτικότθτα 

Θ υποχρεωτικι υπαγωγι ιδιωτικϊν διαφορϊν ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, κακϊσ 

και θ υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο για αυτζσ, ρυκμίηεται ωσ 

εξισ: 

1. Διαφορζσ που υπάγονται υποχρεωτικά ςτθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ 

Α. Ρριν από κάκε προςφυγι ςτο δικαςτιριο και επί ποινι απαραδζκτου τθσ ςυηιτθςθσ του 

ενδίκου βοθκιματοσ, οι παρακάτω ιδιωτικζσ διαφορζσ υπάγονται ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαμεςολάβθςθσ:  

α) Οι διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ ιδιοκτιτεσ ορόφων ι διαμεριςμάτων από τθ ςχζςθ 

οροφοκτθςίασ, οι διαφορζσ από τθ λειτουργία απλισ και ςφνκετθσ κάκετθσ ιδιοκτθςίασ, οι 

διαφορζσ αφενόσ ανάμεςα ςτουσ διαχειριςτζσ ιδιοκτθςίασ κατ’ ορόφουσ και κάκετθσ 

ιδιοκτθςίασ και αφετζρου ςτουσ ιδιοκτιτεσ ορόφων, διαμεριςμάτων και κάκετων 

ιδιοκτθςιϊν, κακϊσ επίςθσ και διαφορζσ που εμπίπτουν ςτο ρυκμιςτικό πεδίο των άρκρων 

1003 ζωσ 1032 του ΑΚ. 

β) Οι διαφορζσ που αφοροφν απαιτιςεισ αποηθμίωςθσ οποιαςδιποτε μορφισ για ηθμίεσ 

από αυτοκίνθτο, ανάμεςα ςτουσ δικαιοφχουσ ι τουσ διαδόχουσ τουσ και εκείνουσ που 

ζχουν υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ ι τουσ διαδόχουσ τουσ, όπωσ και απαιτιςεισ από 

ςφμβαςθ αςφάλιςθσ αυτοκινιτου, ανάμεςα ςτισ αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ και τουσ 

αςφαλιςμζνουσ ι τουσ διαδόχουσ τουσ, εκτόσ αν από το ηθμιογόνο ςυμβάν επιλκε κάνατοσ 

ι ςωματικι βλάβθ. 

γ) Οι διαφορζσ από αμοιβζσ. 

δ) Οι οικογενειακζσ διαφορζσ, εκτόσ από αυτζσ τθσ παρ. 1 περ. α’, β’ και γ’ και τθσ παρ. 2 

του άρκρου 592 ΚΡολΔ. 

ε) Οι διαφορζσ που αφοροφν ςε απαιτιςεισ αποηθμίωςθσ αςκενϊν ι των οικείων τουσ ςε 



 

 

βάροσ ιατρϊν, οι οποίεσ ανακφπτουν κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

των τελευταίων. 

ςτ) Οι διαφορζσ που δθμιουργοφνται από τθν προςβολι εμπορικϊν ςθμάτων, διπλωμάτων 

ευρεςιτεχνίασ, βιομθχανικϊν ςχεδίων ι υποδειγμάτων. 

η) Οι διαφορζσ που πθγάηουν από πράξεισ του καλαςςίου εμπορίου και τθ χρθςιμοποίθςθ, 

λειτουργία ι ναυςιπλοΐα πλοίου. 

θ) Οι διαφορζσ από πρακτορεία χρθματικϊν απαιτιςεων, ςυμβάςεισ χρθματοδοτικισ 

μίςκωςθσ, ςυμβάςεισ δικαιόχρθςθσ και άλλεσ δανειακζσ ςυμβάςεισ μεταξφ τραπεηικϊν 

ιδρυμάτων και φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, όταν θ ςχετικι απαίτθςθ του δανειςτι δεν 

είναι εξοπλιςμζνθ με εμπράγματθ αςφάλεια ι ειδικό προνόμιο. 

κ) Οι διαφορζσ από χρθματιςτθριακζσ ςυμβάςεισ. 

ι) Οι διαφορζσ από τθν χοριγθςθ και τθν χριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν. 

2. Εξαιροφνται από τθν υποχρεωτικι υπαγωγι ςε διαμεςολάβθςθ τθσ αμζςωσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου 1 Α: α) θ κφρια παρζμβαςθ που αςκείται ςε ςυνάφεια με το 

αντικείμενο των διαφορϊν αυτϊν, β) οι διαφορζσ ςτισ οποίεσ διάδικο μζροσ είναι το 

Δθμόςιο ι ΟΤΑ ι ΝΡΔΔ, γ) οι διάδικοι που δικαιοφνται νομικισ βοικειασ κατά τον ν. 

3226/2004, όπωσ ιςχφει, ι ςτουσ οποίουσ παρζχεται το ευεργζτθμα τθσ πενίασ κατά τα 

άρκρα 194 και 195 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ.   

Β. Δικαιϊματα ι αξιϊςεισ των μερϊν τθσ εν γζνει διαφοράσ, που δεν περιλαμβάνονται ςτισ 

προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ, δεν υπάγονται ςτθν, επί ποινι απαραδζκτου τθσ 

ςυηιτθςθσ του ενδίκου βοθκιματοσ, διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ. 

 Άμα το ανεπιτυχζσ πζρασ τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ 

πρακτικοφ, κάκε μζροσ τθσ διαφοράσ δικαιοφται να προςφφγει ςτο δικαςτιριο, 

προςκομίηοντασ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ ςυηιτθςθσ, το πρακτικό αποτυχίασ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ. Το ίδιο δικαίωμα ζχει κάκε μζροσ τθσ διαφοράσ για κάκε κεφάλαιο των 

απαιτιςεϊν του το οποίο δεν ςυηθτικθκε ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ από 

υπαιτιότθτα του άλλου μζρουσ, καίτοι αυτό υπαγόταν υποχρεωτικά ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαμεςολάβθςθσ ανεξαρτιτωσ του αποτελζςματοσ αυτισ. Αν το ζνα μζροσ τθσ διαφοράσ 

δεν προςζρχεται ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, παρότι ζχει κλθκεί προσ τοφτο με 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι τθλεομοιοτυπία (φαξ) ι ςυςτθμζνθ επιςτολι, ο 

διαμεςολαβθτισ ςυντάςςει πρακτικό και το άλλο μζροσ δικαιοφται να προςφφγει ςτο 



 

 

Δικαςτιριο, επιςυνάπτοντασ ςτθν αγωγι ι άλλο ζνδικο βοικθμα αντίγραφο του 

πρακτικοφ. Στθν τελευταία περίπτωςθ, με τθν απόφαςθ του Δικαςτθρίου που 

επιλαμβάνεται τθσ διαφοράσ δφναται να επιβλθκεί ςτο διάδικο μζροσ που δεν προςιλκε 

ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, αν και κλικθκε προσ τοφτο, όπωσ ανωτζρω, 

χρθματικι ποινι, θ οποία δεν μπορεί να είναι κατϊτερθ από εκατόν είκοςι (120) ευρϊ και 

μεγαλφτερθ από τριακόςια (300) ευρϊ, ςυνεκτιμωμζνθσ τθσ εν γζνει ςυμπεριφοράσ του 

ςτθ μθ προςζλευςθ ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ και επιπλζον χρθματικι ποινι 

μζχρι ποςοςτοφ 0,2% επί του αντικειμζνου τθσ διαφοράσ ανάλογα με τθν ζκταςθ τθσ ιττασ 

αυτοφ. Οι χρθματικζσ ποινζσ του προθγοφμενου εδαφίου περιζρχονται ςτο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ςτο 

οποίο κοινοποιείται με επιμζλεια του γραμματζα του Δικαςτθρίου αντίγραφο τθσ 

απόφαςθσ. 

Γ. Για τθ διαδικαςία προςφυγισ ςτθ διαμεςολάβθςθ εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ τθσ 

παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου.  

2. Υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ από το δικθγόρο 

Ρριν από τθ προςφυγι ςτο δικαςτιριο, ο πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ οφείλει να ενθμερϊςει 

τον εντολζα του εγγράφωσ, για τθ δυνατότθτα απόπειρασ διαμεςολαβθτικισ διευκζτθςθσ 

τθσ διαφοράσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ προςφυγισ ςε διαμεςολάβθςθ, κακϊσ 

και για τθν τυχόν υποχρεωτικι υπαγωγι τθσ διαφοράσ ι μζρουσ αυτισ ςτθ διαδικαςία τθσ 

διαμεςολάβθςθσ επί ποινι απαραδζκτου τθσ ςυηιτθςθσ του ενδίκου βοθκιματοσ. Το 

ενθμερωτικό ζγγραφο, το οποίο ςυντάςςεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ 

μετά τθν ςφςταςθ και ζναρξθ λειτουργίασ τθσ, ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται από τον 

εντολζα και τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο του και κατατίκεται με το ειςαγωγικό δικόγραφο 

τθσ αγωγισ ι άλλου ζνδικου βοθκιματοσ επί ποινι απαράδεκτου τθσ ςυηιτθςισ του. 

3. Διαδικαςία Ρροςφυγισ ςτθ Διαμεςολάβθςθ   

Α. Ρριν από κάκε προςφυγι ςτο δικαςτιριο και για τισ διαφορζσ τθσ παραγράφου 1 του 

παρόντοσ άρκρου, ο δικθγόροσ του αιτοφμενου δικαςτικι προςταςία υποχρεοφται, 

ανεξάρτθτα από τθν αξία του ζνδικου αντικειμζνου, να υποβάλλει ςε διαμεςολαβθτι από 

τθ λίςτα διαπιςτευμζνων διαμεςολαβθτϊν του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, αίτθμα προςφυγισ ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, 

παραδίδοντάσ του ςυμπλθρωμζνο ενθμερωτικό ζντυπο, το οποίο ςυντάςςεται από τθν 

Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ μετά τθν ςφςταςθ και ζναρξθ λειτουργίασ τθσ. Ο 

διαμεςολαβθτισ καλεί τον προςφεφγοντα και το αντίδικο μζροσ για τθν θμερομθνία και τον 



 

 

τόπο διεξαγωγισ τθσ ςυνεδρίασ διαμεςολάβθςθσ. Θ κλιςθ γίνεται εγγράφωσ ι θλεκτρονικά 

ι με κάκε άλλο νόμιμο τρόπο. Θ ςυνεδρίαςθ λαμβάνει χϊρα μετά από διάςτθμα 

τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) και πάντωσ το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

επομζνθ τθσ γνωςτοποίθςθσ τθσ αίτθςθσ του προςφεφγοντοσ ςτο άλλο ι ςτα άλλα μζρθ, 

ενϊ θ διαμεςολάβθςθ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ των επομζνων ενενιντα (90) 

θμερϊν που εκκινοφν από τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ. Τα μζρθ 

δφναται να ςυμφωνοφν παράταςθ τθσ προκεςμίασ των ενενιντα (90) θμερϊν για χρονικό 

διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τισ εξιντα (60) θμζρεσ. Το χρονικό διάςτθμα από 1 ζωσ 31 

Αυγοφςτου δεν υπολογίηεται ςτισ παραπάνω προκεςμίεσ. Τα μζρθ παρίςτανται 

υποχρεωτικά, μετά των πλθρεξοφςιων δικθγόρων τουσ πλθν των περιπτϊςεων των 

καταναλωτικϊν διαφορϊν και μικροδιαφορϊν.   

Β. Αν δεν είναι δυνατι θ φυςικι παρουςία αμφοτζρων των μερϊν και του διαμεςολαβθτι 

ςτον ίδιο τόπο και χρόνο, θ ςυνεδρία τθσ διαμεςολάβθςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί  με 

τθ διαδικαςία τθσ τθλεδιάςκεψθσ μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι ι άλλου ςυςτιματοσ 

τθλεδιάςκεψθσ, ςτο οποίο ζχει πρόςβαςθ το άλλο ι τα άλλα μζρθ τθσ διαφοράσ. Θ 

διαδικαςία τθλεδιάςκεψθσ μπορεί να πραγματοποιείται και μζςω γραφείου άλλου 

διαπιςτευμζνου διαμεςολαβθτι που εδρεφει ςτον τόπο τθσ κατοικίασ, εγκατάςταςθσ ι 

ζδρασ του άλλου ι των άλλων μερϊν τθσ διαφοράσ.  

Θ διαδικαςία τθσ τθλεδιάςκεψθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί και μζςω θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ, θ οποία εγκρίνεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και 

ρυκμίηει κάκε αναγκαία τεχνικι, διοικθτικι ι άλλθ λεπτομζρεια.    

Γ.  Αν κατά τθν αρχικι ςυνεδρία τθσ διαμεςολάβθςθσ τα μζρθ τθσ διαφοράσ δεν 

ςυμφωνιςουν να προχωριςουν ςε διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ, τότε κεωρείται ότι ζχει 

πλθρωκεί θ υποχρζωςθ του παρόντοσ άρκρου και ςυντάςςεται πρακτικό.  

4. Θ υποχρεωτικι υπαγωγι ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ δεν εφαρμόηεται όταν θ 

πρόςκλθςθ για προςφυγι ςε αυτι περιλαμβάνει πρόςωπο ι πρόςωπα αγνϊςτου 

διαμονισ. 

5. Αν ςυναφκεί ςυμφωνία υπαγωγισ ςτθ διαμεςολάβθςθ ςφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του 

παρόντοσ νόμου, ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου. 

6. Αν δεν επιτευχκεί ςυμφωνία ωσ προσ το πρόςωπο του διαμεςολαβθτι, αυτόσ ορίηεται, 

μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε από τα μζρθ, από τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ 



 

 

του άρκρου 186, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. Θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ 

λαμβάνει υπόψθ τθσ το είδοσ τθσ διαφοράσ που άγεται προσ διαμεςολάβθςθ, τισ 

δεξιότθτεσ του διαμεςολαβθτι, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 203 και 

τον αρικμό των διαμεςολαβιςεων που ζχει διεξάγει, όπωσ αυτόσ προκφπτει ςφμφωνα με 

το άρκρο 197.  

Άρκρο 183 

Διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ 

1. Στθ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ τα μζρθ παρίςτανται μετά του πλθρεξουςίου δικθγόρου 

τουσ.  

2. Ο διαμεςολαβθτισ ορίηεται από τα μζρθ ι από τρίτο πρόςωπο τθσ κοινισ τουσ επιλογισ. 

Ο διαμεςολαβθτισ είναι ζνασ (1), εκτόσ αν τα μζρθ ςυμφωνιςουν εγγράφωσ ότι οι 

διαμεςολαβθτζσ κα είναι περιςςότεροι. Αν δεν επιτευχκεί ςυμφωνία ωσ προσ το πρόςωπο 

του διαμεςολαβθτι, αυτόσ ορίηεται, μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε από τα μζρθ, από τθν 

Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ του άρκρου 186, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. Θ 

Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ λαμβάνει υπόψθ τθσ το είδοσ τθσ διαφοράσ που 

άγεται προσ διαμεςολάβθςθ, τισ ειδικζσ δεξιότθτεσ του διαμεςολαβθτι, όπωσ αυτζσ 

περιγράφονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 203 και τον αρικμό των διαμεςολαβιςεων που ζχει 

διεξάγει, όπωσ αυτόσ προκφπτει ςφμφωνα με το άρκρο 197.  

3.  Ο χρόνοσ, τόποσ και λοιπζσ διαδικαςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ διεξαγωγισ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ κακορίηονται από το διαμεςολαβθτι ςε ςυμφωνία με τα μζρθ. Αν δεν 

επιτευχκεί ςυμφωνία των μερϊν για τα παραπάνω, ο διαμεςολαβθτισ δφναται να διεξάγει 

τθ διαμεςολάβθςθ με τον τρόπο που κρίνει προςφορότερο, λαμβανομζνων υπόψθ των 

ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ διαφοράσ.  

4. Θ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ ζχει εμπιςτευτικό χαρακτιρα και δεν τθροφνται 

πρακτικά εκτόσ αν τα μζρθ ςυμφωνιςουν διαφορετικά. Ο διαμεςολαβθτισ μπορεί, κατά 

τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, να επικοινωνεί και να ςυναντά κακζνα από τα μζρθ είτε 

χωριςτά είτε από κοινοφ. Ρλθροφορίεσ που αντλεί ο διαμεςολαβθτισ κατά τισ χωριςτζσ 

επικοινωνίεσ του με το ζνα μζροσ δεν κοινολογοφνται ςτο άλλο μζροσ χωρίσ τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ του άλλου μζρουσ. Οι ενζργειεσ του διαμεςολαβθτι και των μερϊν για τθν επίτευξθ 

ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ τθσ μεταξφ τουσ διαφοράσ διζπονται από τισ αρχζσ τθσ καλισ 

πίςτθσ και ειλικρίνειασ και τθσ διαρκοφσ αμερολθψίασ του διαμεςολαβθτι ζναντι αυτϊν. 

Τα μζρθ μποροφν, ςε κάκε περίπτωςθ, να ςυμφωνιςουν ωσ διαδικαςία διαμεςολάβθςθσ 



 

 

τθ διαδικαςία και τουσ ειδικότερουσ κανόνεσ που προβλζπουν κζντρα και οργανιςμοί 

διαμεςολάβθςθσ. 

5. Ρριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςυμφωνοφν εγγράφωσ περί 

του εμπιςτευτικοφ ι μθ χαρακτιρα τθσ διαδικαςίασ. Θ ςυμφωνία αυτι διζπεται από τισ 

διατάξεισ του ουςιαςτικοφ δικαίου. Τα μζρθ δφνανται να ςυμφωνιςουν ότι κα τθριςουν 

εμπιςτευτικό και το περιεχόμενο τθσ ςυμφωνίασ, ςτθν οποία ενδζχεται να καταλιξουν από 

τθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, εκτόσ αν θ κοινολόγθςθ του περιεχομζνου τθσ είναι 

απαραίτθτθ για τθν εκτζλεςι τθσ ι αυτό επιβάλλεται για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ. 

6. Οι διαμεςολαβθτζσ, τα μζρθ, οι πλθρεξοφςιοι αυτϊν και όςοι ςυμμετείχαν με 

οποιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ δεν εξετάηονται ωσ μάρτυρεσ 

ενϊπιον των Δικαςτθρίων ι ςε διαιτθτικζσ διαδικαςίεσ, εκτόσ αν αυτό επιβάλλεται για 

λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ, για τθν προςταςία τθσ ανθλικότθτασ ι τθσ ςωματικισ 

ακεραιότθτασ και ψυχικισ υγείασ φυςικοφ προςϊπου.  

7. Με τθν επιφφλαξθ των αρμοδιοτιτων των ποινικϊν Δικαςτθρίων, των Ανακριτϊν και των 

Ειςαγγελζων, κακϊσ και τθσ αντίκετθσ και ρθτισ ςυμφωνίασ των μερϊν, οι απόψεισ και οι 

προτάςεισ που εκφράςτθκαν από τα μζρθ κατά τθ διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, οι 

απόψεισ του διαμεςολαβθτι προσ τα μζρθ για τθν επίτευξθ ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ τθσ 

διαφοράσ, θ εκφραςκείςα βοφλθςθ των μερϊν για αποδοχι κάποιασ από τισ παραπάνω 

προτάςεισ, κακϊσ και όποιεσ δθλϊςεισ των μερϊν ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 

διαμεςολάβθςθσ, δεν μποροφν να αποτελζςουν αποδεικτικά μζςα ενϊπιον πολιτικοφ 

δικαςτθρίου ι διαιτθτικοφ δικαςτθρίου ςε περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ διαδικαςίασ 

διαμεςολάβθςθσ. Θ παραπάνω απαγόρευςθ δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 

προθγουμζνθσ παραγράφου. 

8. Ο διαμεςολαβθτισ δεν υποχρεοφται να αποδεχκεί το διοριςμό του και κατά τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων του ευκφνεται μόνο για δόλο ι βαρεία αμζλεια, ανεξαρτιτωσ 

τθσ τυχόν πεικαρχικισ ι ποινικισ ευκφνθσ του. 

Άρκρο 184 

Εκτελεςτότθτα των ςυμφωνιϊν που προκφπτουν από τθ διαμεςολάβθςθ  

1. Ο διαμεςολαβθτισ ςυντάςςει πρακτικό διαμεςολάβθςθσ που πρζπει να περιζχει: 

α) το ονοματεπϊνυμο, τον αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου και τον αρικμό μθτρϊου 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ του διαμεςολαβθτι, 



 

 

β) τον τόπο και τον χρόνο τθσ διαμεςολάβθςθσ, 

γ) τα πλιρθ ςτοιχεία των μερϊν που προςζφυγαν ςτθ διαμεςολάβθςθ και τα ονόματα των 

πλθρεξοφςιων δικθγόρων τουσ, 

δ) τθ ςυμφωνία με τθν οποία τα μζρθ προςζφυγαν ςτθ διαμεςολάβθςθ, 

ε) τα πλιρθ ςτοιχεία τυχόν άλλων προςϊπων που μετείχαν με οποιονδιποτε τρόπο ςτθ 

διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ, 

ςτ) τθ ςυμφωνία ςτθν οποία κατζλθξαν τα μζρθ κατά τθ διαμεςολάβθςθ ι τθ διαπίςτωςθ 

τθσ αποτυχίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ. 

2. Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ διαμεςολάβθςθσ, το πρακτικό υπογράφεται από τον 

διαμεςολαβθτι, τα μζρθ και τουσ πλθρεξουςίουσ δικθγόρουσ τουσ και κάκε μζροσ 

δικαιοφται να παραλάβει από ζνα ιςόκυρο πρακτικό, το οποίο και δφναται να κατακζςει 

οποτεδιποτε ςτθ γραμματεία του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου του τόπου που είναι αρμόδιο 

για τθν εκδίκαςθ τθσ υπόκεςθσ για τθν οποία ζλαβε χϊρα θ διαμεςολάβθςθ. Κατά τθν 

κατάκεςθ υποβάλλεται παράβολο ποςοφ πενιντα (50) ευρϊ, το φψοσ του οποίου μπορεί 

να αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Θ δαπάνθ για το παράβολο βαρφνει τον 

κατακζτθ, εκτόσ αν τα μζρθ ςυμφωνιςουν διαφορετικά. 

3. Σε περίπτωςθ αποτυχίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ, το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνο 

από το διαμεςολαβθτι, ο οποίοσ οφείλει να μνθμονεφςει ότι τα μζρθ δεν κατζλθξαν ςε 

ςυμφωνία. 

4. Από τθν κατάκεςθ ςτθ γραμματεία του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου, το πρακτικό 

διαμεςολάβθςθσ, εφόςον περιζχει ςυμφωνία των μερϊν για φπαρξθ αξίωςθσ που μπορεί 

να εκτελεςτεί αναγκαςτικά, αποτελεί τίτλο εκτελεςτό ςφμφωνα με τθν περ. γ’ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 904 του ΚΡολΔ. Το απόγραφο για τθν εκτζλεςθ εκδίδεται, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 915 ζωσ 918 του ΚΡολΔ, από τον Δικαςτι του Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου, ςτθ 

γραμματεία του οποίου κατετζκθ το πρακτικό διαμεςολάβθςθσ, χωρίσ να επιβάλλονται 

άλλα ζξοδα υπζρ του Δθμοςίου ςτον επιςπεφδοντα διάδικο.   

5. Αν θ ςυμφωνία που περιζχεται ςτο πρακτικό διαμεςολάβθςθσ περιλαμβάνει και 

διατάξεισ που αφοροφν δικαιοπραξίεσ οι οποίεσ υπόκεινται εκ του νόμου ςε 

ςυμβολαιογραφικό τφπο, οι διατάξεισ αυτζσ πρζπει να περιβλθκοφν το ςυμβολαιογραφικό 



 

 

τφπο. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται οι ρυκμίςεισ που διζπουν τθ ςφνταξθ τζτοιων 

ςυμβολαιογραφικϊν εγγράφων και τθ μεταγραφι τουσ. 

 

Άρκρο 185 

Αποτελζςματα τθσ διαμεςολάβθςθσ ςτθν παραγραφι και τισ αποςβεςτικζσ προκεςμίεσ  

Θ κατάρτιςθ ζγκυρθσ ςυμφωνίασ για προςφυγι ςτθ διαμεςολάβθςθ και θ κλιςθ για 

υποχρεωτικι προςφυγι ςτθ διαμεςολάβθςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου, αναςτζλλει τθν παραγραφι και τθν αποςβεςτικι προκεςμία άςκθςθσ των 

αξιϊςεων και δικαιωμάτων, κακϊσ και τισ δικονομικζσ προκεςμίεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ διαδικαςίασ τθσ διαμεςολάβθςθσ. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των άρκρων 

261, 262 και 263 του ΑΚ, θ παραγραφι και θ αποςβεςτικι προκεςμία που ανεςτάλθςαν, 

αρχίηουν και πάλι ζξι (6) μινεσ μετά τθ ςφνταξθ του πρακτικοφ αποτυχίασ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ ι από τθν επίδοςθ διλωςθσ αποχϊρθςθσ από τθ διαμεςολάβθςθ από 

το ζνα μζροσ ςτο άλλο και τον διαμεςολαβθτι ι από τθν με οποιοδιποτε τρόπο 

ολοκλιρωςθ ι κατάργθςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ. Αν θ ςυμφωνία που περιζχεται ςτο 

πρακτικό διαμεςολάβθςθσ περιλαμβάνει αιρζςεισ ι προκεςμίεσ (άρκρα 201, 202, 210 

ΑΚ) ι οποιαδιποτε άλλθ προχπόκεςθ ιςχφοσ τθσ, θ παραγραφι και θ αποςβεςτικι 

προκεςμία που ανεςτάλθςαν, εκκινοφν και πάλι ζξι (6) μινεσ μετά τθν πλιρωςθ τθσ 

αιρζςεωσ ι τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ ι τθσ προχπόκεςθσ. 

 

Άρκρο 186 

Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ 

1. Θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ αποτελείται από τα παρακάτω μζλθ, που 

ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων, ωσ εξισ: 

α) Ρζντε δικαςτικοφσ ι ειςαγγελικοφσ λειτουργοφσ τθσ πολιτικισ και ποινικισ 

δικαιοςφνθσ, εκ των οποίων ζνασ με βακμό Αρεοπαγίτθ ι Αντειςαγγελζα του Αρείου 

Ράγου και οι λοιποί με βακμό τουλάχιςτον Ρροζδρου Ρρωτοδικϊν ι Ειςαγγελζα 

Ρρωτοδικϊν με εμπειρία ι εξειδίκευςθ ςτθ διαμεςολάβθςθ, μετά από γνϊμθ του 

Ανϊτατου Δικαςτικοφ Συμβουλίου.  



 

 

β) Δφο κακθγθτζσ, εν ενεργεία ι ομότιμοι, ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, με 

εμπειρία ςτθ διαμεςολάβθςθ, προερχόμενουσ από περιςςότερα του ενόσ εκπαιδευτικά 

ιδρφματα, τουλάχιςτον δε ζνασ από Νομικι Σχολι. 

γ) Δφο διαπιςτευμζνουσ διαμεςολαβθτζσ - εκπροςϊπουσ τθσ ολομζλειασ των 

δικθγορικϊν ςυλλόγων τθσ χϊρασ, μετά από γνϊμθ τθσ εν λόγω ολομζλειασ. 

δ) Τρεισ εκπροςϊπουσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων από τουσ υπθρετοφντεσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία ι ςτο πολιτικό γραφείο 

του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ωσ ειδικό 

επιςτθμονικό προςωπικό ι ωσ ειδικοί ςυνεργάτεσ. 

ε) Ζναν διαμεςολαβθτι εκπρόςωπο επαγγελματικϊν φορζων τθσ χϊρασ, μετά από 

πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ που αναρτάται ςτον ιςτότοπο του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

ςτ) Δφο διαμεςολαβθτζσ, μετά από πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ που  αναρτάται ςτον 

ιςτότοπο του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

2. Ρρόεδροσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ ορίηεται ο αρχαιότεροσ από τουσ 

δικαςτικοφσ και ειςαγγελικοφσ λειτουργοφσ. 

3. Για κάκε τακτικό μζλοσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ ορίηεται και ζνα 

αναπλθρωματικό με τθν ίδια διαδικαςία.  

4. Τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ, κακϊσ και τρίτα πρόςωπα που 

διορίηονται ωσ μζλθ ςτισ υποεπιτροπζσ του άρκρου 187, απαγορεφεται να διατθροφν ι 

να διατθροφςαν, τουλάχιςτον τουσ τελευταίουσ δϊδεκα (12) μινεσ, οποιαδιποτε ςχζςθ 

ςυνεργαςίασ με φορείσ εκπαίδευςθσ του παρόντοσ νόμου, ι να ςυνάπτουν με αυτοφσ 

οποιαδιποτε ςυνεργαςία ζξι (6) μινεσ μετά τθν αποχϊρθςι του από τθν Κεντρικι 

Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ. 

5. Θ κθτεία του Ρροζδρου και των μελϊν είναι τριετισ και μπορεί να ανανεϊνεται άπαξ. 

Ο Ρρόεδροσ και τα μζλθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ δεν αντικακίςτανται 

αν απολζςουν τθν ιδιότθτα με τθν οποία διορίςκθκαν ςε αυτιν. 

6. Χρζθ Γραμματζα τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ εκτελεί ζνασ ι 

περιςςότεροι υπάλλθλοι τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ι των Δικαςτθρίων ι άλλθσ Δθμόςιασ 

Υπθρεςίασ ι ΝΡΔΔ, οι οποίοι διατίκενται με πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ από 

τθν Υπθρεςία τουσ ςτθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ. Για τθ διάκεςθ εκδίδεται 



 

 

Υπουργικι Απόφαςθ κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ διάταξθσ περί απόςπαςθσ ι διάκεςθσ 

και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Ρροζδρου τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ. 

 

Άρκρο 187 

Αρμοδιότθτεσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ  

1. Θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται κάκε 

ηθτιματοσ που αφορά τθν εφαρμογι του κεςμοφ τθσ διαμεςολάβθςθσ, ακόμθ και αν 

αυτό δεν αναφζρεται ρθτά ςτον παρόντα νόμο.  

2. Θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ δφναται να ςυςτινει, κατά τθν κρίςθ τθσ, 

υποεπιτροπζσ για τθν ταχεία επίλυςθ ηθτθμάτων που προκφπτουν από τθν εφαρμογι 

του παρόντοσ νόμου. Οι ανωτζρω υποεπιτροπζσ απαρτίηονται από μζλθ τθσ Κεντρικισ 

Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ, εκτόσ αν ςτον παρόντα νόμο ορίηεται διαφορετικά, χωρίσ 

να υφίςταται ο περιοριςμόσ ςυμμετοχισ κάποιου μζλουσ ςε παραπάνω από μία 

υποεπιτροπι. Οι υποεπιτροπζσ αυτζσ εξουςιοδοτοφνται ρθτά από τθν Κεντρικι 

Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ για τθν οριςτικι διευκζτθςθ των ηθτθμάτων που 

επιλαμβάνονται, εκτόσ αν ειδικότερα ορίηεται ςτον παρόντα νόμο ότι αρμόδια είναι θ 

Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ ςε ολομζλεια. 

3. Σε κάκε περίπτωςθ, θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ ςυγκροτεί υποχρεωτικά 

τζςςερισ (4) βαςικζσ υποεπιτροπζσ, θ κθτεία των οποίων είναι διετισ, εκτόσ αν άλλωσ 

ορίηεται ειδικότερα, με τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) «Επιτροπι Μθτρϊου Διαμεςολαβθτϊν», θ οποία είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ του 

Μθτρϊου των Διαμεςολαβθτϊν, για κάκε ςχετικό ηιτθμα ι ζκδοςθ πράξθσ που αφορά 

το τθροφμενο Μθτρϊο και για τθ ςυγκζντρωςθ των ετιςιων Εκκζςεων Ρεπραγμζνων, 

ςφμφωνα με το άρκρο 192.   

β) «Επιτροπι Δεοντολογίασ και Ρεικαρχικοφ Ελζγχου», θ οποία είναι αρμόδια για τθ 

ςυμμόρφωςθ των διαμεςολαβθτϊν με τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τον 

παρόντα νόμο και για τθν εφαρμογι του Ρεικαρχικοφ Δικαίου και τθν επιβολι 

πεικαρχικϊν ποινϊν. Θ ςφνκεςθ τθσ υποεπιτροπισ αυτισ γίνεται ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο Ε.1. του άρκρου 193.   

γ) «Επιτροπι Ελζγχου Φορζων Εκπαίδευςθσ», θ οποία είναι αρμόδια για κάκε ηιτθμα 

που αφορά τουσ Φορείσ Κατάρτιςθσ Διαμεςολαβθτϊν.  



 

 

δ) «Επιτροπι Εξετάςεων», θ οποία είναι αρμόδια και ζχει τθν ευκφνθ για τθ διεξαγωγι 

των γραπτϊν και προφορικϊν εξετάςεων και τθ βακμολόγθςθ των εξεταηόμενων προσ 

τον ςκοπό τθσ διαπίςτευςθσ των υποψιφιων διαμεςολαβθτϊν. Θ Επιτροπι Εξετάςεων 

απαρτίηεται από τρία (3) μζλθ, τα οποία προζρχονται από τθν Κεντρικι Επιτροπι 

Διαμεςολάβθςθσ, με ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ, από τα οποία ζνα, τουλάχιςτον, είναι 

δικαςτικόσ λειτουργόσ που προεδρεφει τθσ επιτροπισ. Θ Επιτροπι Εξετάςεων δφναται, 

ανάλογα με τον εκάςτοτε ςυνολικό αρικμό των εξεταηόμενων, να ορίηει δφο (2) 

επιπλζον μζλθ, χωρίσ αναπλθρωτζσ, τα οποία πρζπει να ζχουν τθν ιδιότθτα του 

διαπιςτευμζνου διαμεςολαβθτι.  

4. Θ διαδικαςία ςυμμετοχισ των μελϊν και των νόμιμων αναπλθρωτϊν τουσ ςτισ 

παραπάνω υποεπιτροπζσ και ο αρικμόσ των μελϊν που τισ απαρτίηουν κακορίηεται 

ελεφκερα από τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ, εκτόσ αν άλλωσ κακορίηεται 

ειδικότερα. Για τθ ςυμμετοχι των ανωτζρω μελϊν ςτισ υποεπιτροπζσ λαμβάνονται 

υπόψθ, μεταξφ άλλων, ηθτιματα που άπτονται τθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και 

αρμοδιοτιτων των μελϊν αυτϊν με άλλεσ ιςχφουςεσ διατάξεισ και κανονιςμοφσ του 

κφριου επαγγζλματόσ τουσ.    

5. Ππου ςτον παρόντα νόμο αναφζρεται θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ, ενϊ ζχει 

ςυςτακεί ειδικότερθ υποεπιτροπι και ζχει εξουςιοδοτθκεί από τθν πρϊτθ για τθ 

διευκζτθςθ ηθτθμάτων του παρόντοσ νόμου, αρμόδια κρίνεται θ υποεπιτροπι, εκτόσ αν 

λόγω ειδικότερθσ περίπτωςθσ αρμόδια κρίνεται θ πρϊτθ ςε ολομζλεια. 

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Ρροςόντα διαμεςολαβθτϊν – Κϊδικασ Δεοντολογίασ – Ρεικαρχικό Δίκαιο  

Άρκρο 188 

Ρροςόντα διαμεςολαβθτϊν 

1. Οι διαμεςολαβθτζσ πρζπει να είναι: α) απόφοιτοι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι 

κάτοχοι ιςοδφναμου πτυχίου τθσ αλλοδαπισ, β) εκπαιδευμζνοι από Φορζα 

εκπαίδευςθσ διαμεςολαβθτϊν αναγνωριςμζνο από τθν Κεντρικι Επιτροπι 

Διαμεςολάβθςθσ ι κάτοχοι τίτλου διαπίςτευςθσ από άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, γ) διαπιςτευμζνοι από αυτιν και εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο 

Διαμεςολαβθτϊν που τθρείται ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 



 

 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν απόφοιτοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ι κάτοχοσ 

ιςοδφναμου πτυχίου τθσ αλλοδαπισ είναι και κάτοχοσ μεταπτυχιακοφ ι 

διδακτορικοφ τίτλου ΑΕΙ ι ιςοδυνάμου τίτλου τθσ αλλοδαπισ με αντικείμενο τθν 

διαμεςολάβθςθ, δεν απαιτείται, προκειμζνου να διαπιςτευκεί, περαιτζρω 

εκπαίδευςι του από Φορζα εκπαίδευςθσ διαμεςολαβθτϊν, οφτε ςυμμετοχι του ςτισ 

εξετάςεισ. Αποκλείονται τθσ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του διαμεςολαβθτι όςοι 

ζχουν διατελζςει δικαςτικοί λειτουργοί.  

2. Ο διαμεςολαβθτισ αναλαμβάνει κακικοντα μόνο εφόςον κατά τθν κρίςθ του, 

μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαμεςολάβθςθσ 

ςφμφωνα με τθν κατάλλθλθ επαγγελματικι κατάρτιςθ, τθν πρακτικι εξάςκθςθ και τισ 

δεξιότθτεσ που κατζχει. 

3. Ο διαμεςολαβθτισ διεξάγει τθ διαμεςολάβθςθ τθρϊντασ τον κϊδικα 

δεοντολογίασ. 

4. Ο διαμεςολαβθτισ δφναται να προβάλλει τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει, υπό τον 

όρο ότι ενεργεί κατά τρόπο επαγγελματικό, ειλικρινι και αξιοπρεπι. 

 

Άρκρο 189 

Αμερολθψία – Ουδετερότθτα  

1. Ο διαμεςολαβθτισ υποχρεοφται να ενεργεί ζναντι των μερϊν κατά τρόπο 

απαλλαγμζνο από προςωπικζσ προτιμιςεισ, πεποικιςεισ και προκαταλιψεισ και να 

μεριμνά για τθν ιςότιμθ ςυμμετοχι και διευκόλυνςθ όλων των μερϊν ςτο πλαίςιο 

τθσ διαμεςολάβθςθσ. 

Ο  διαμεςολαβθτισ υποχρεοφται να μθν αναλαμβάνει τθ διενζργεια 

διαμεςολάβθςθσ και, εάν ζχει ιδθ αναλάβει, να μθν τθν ςυνεχίςει, προτοφ 

γνωςτοποιιςει ςτα μζρθ περιςτάςεισ που ενδζχεται να επθρεάςουν ι να δϊςουν τθν 

εντφπωςθ ότι επθρεάηουν τθν αμερολθψία του. Σε τζτοια περίπτωςθ ο 

διαμεςολαβθτισ επιτρζπεται να αναλάβει κακικοντα διαμεςολάβθςθσ ι να 

εξακολουκεί να τα αςκεί μόνο με τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ των μερϊν και εφόςον είναι 

βζβαιοσ ότι είναι ςε κζςθ να διεξαγάγει τθ διαμεςολάβθςθ με πλιρθ αμερολθψία. 

2. Ο διαμεςολαβθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να παραμζνει ουδζτεροσ ωσ προσ το 

αποτζλεςμα τθσ διαμεςολάβθςθσ και δεν επιτρζπεται να κατευκφνει τα μζρθ και να 



 

 

τουσ επιβάλλει τθ λφςθ που ο ίδιοσ προκρίνει. Δφναται να διατυπϊνει τθν προςωπικι 

του άποψθ, θ οποία δεν είναι δεςμευτικι, μόνο εφόςον όλα τα μζρθ το επικυμοφν. 

 

Άρκρο  190 

Ανεξαρτθςία – Σφγκρουςθ ςυμφερόντων  

1. Ο διαμεςολαβθτισ δεν επιτρζπεται να αναλαμβάνει τθ διενζργεια 

διαμεςολάβθςθσ και, εάν τθν ζχει ιδθ αναλάβει δεν επιτρζπεται να τθ ςυνεχίςει, 

προτοφ γνωςτοποιιςεισ τυχόν περιςτάςεισ που ενδζχεται να επθρεάςουν ι να 

δϊςουν τθν εντφπωςθ ότι επθρεάηουν τθν ανεξαρτθςία του. 

2. Ο διαμεςολαβθτισ υποχρεοφται να μθν αναλαμβάνει κακικοντα και, εάν ζχει ιδθ 

αναλάβει, να μθν εξακολουκιςει να τα αςκεί, ςε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ των 

ςυμφερόντων του με τθ διαμεςολάβθςθ.  

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων υπάρχει, ιδίωσ, ςτισ περιπτϊςεισ: 

α) προςωπικισ ι επαγγελματικισ ςχζςθσ του διαμεςολαβθτι με ζνα από τα μζρθ ι 

τουσ δικθγόρουσ τουσ ι λιψθσ αμοιβισ ςτο παρελκόν για παροχι υπθρεςιϊν ςε 

οποιοδιποτε από τα μζρθ, 

β) οποιουδιποτε οικονομικοφ ι άλλου ςυμφζροντοσ, άμεςου ι ζμμεςου, από τθν 

ζκβαςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ, 

γ) ανάμιξθσ του διαμεςολαβθτι, κατά οποιοδιποτε τρόπο, ςτο αντικείμενο τθσ 

διαφοράσ, 

δ) ενζργειασ, κατά το παρελκόν, του ίδιου του διαμεςολαβθτι ι ςυνεργάτθ του ι 

άλλου ςτελζχουσ τθσ εταιρίασ για τθν οποία εργάηεται, για κάποιο από τα μζρθ, με 

ιδιότθτα άλλθ πλθν του διαμεςολαβθτι, 

ε) οποιαςδιποτε μορφισ επαγγελματικισ ςυνεργαςίασ του διαμεςολαβθτι με 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα που εμπλζκονται ςτθν παροχι ςυμβουλϊν ςε ζνα από τα 

ςυμμετζχοντα μζρθ για κζματα που αφοροφν το αντικείμενο τθσ διαμεςολάβθςθσ.  

3. Ο διαμεςολαβθτισ υποχρεοφται πριν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων του να 

γνωςτοποιιςει ςτα μζρθ εάν ςυντρζχει περίπτωςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων. Τθν 



 

 

ίδια υποχρζωςθ ζχει και εάν αναφανεί τζτοια περίπτωςθ μετά τθν ανάλθψθ των 

κακθκόντων του και κατά τθ διεξαγωγι τθσ διαμεςολάβθςθσ.  

4. Σε περίπτωςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων ο διαμεςολαβθτισ επιτρζπεται κατ’ 

εξαίρεςθ να αναλάβει κακικοντα  και, εάν τα ζχει ιδθ αναλάβει να εξακολουκιςει 

να τα αςκεί, μόνο με τθ ρθτι ςυγκατάκεςθ των μερϊν και εφόςον είναι βζβαιοσ ότι 

είναι ςε κζςθ να διεξαγάγει τθ διαμεςολάβθςθ με τρόπο που να μθν υπονομεφει τθν 

ακεραιότθτα τθσ διαδικαςίασ. 

5. Μετά τθν περάτωςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ και ανεξάρτθτα από το αποτζλεςμά τθσ, 

δεν επιτρζπεται ςτο διαμεςολαβθτι να επιλθφκεί υπό άλλθ επαγγελματικι ιδιότθτα 

για τθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ, ςτθν οποία άςκθςε κακικοντα διαμεςολαβθτι, 

μεταξφ των ίδιων μερϊν. 

 

Άρκρο 191 

Αρχι τθσ ελεφκερθσ βοφλθςθσ των μερϊν – Διαδικαςία  

1. Ο διαμεςολαβθτισ υποχρεοφται να διεξάγει τθ διαμεςολάβθςθ με βάςθ τθν αρχι 

τθσ ιδιωτικισ αυτονομίασ των μερϊν. Ο διαμεςολαβθτισ μεριμνά ϊςτε τα μζρθ να 

κατανοοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ διαδικαςίασ που πρόκειται να ακολουκθκεί, κακϊσ 

και τον ρόλο αυτοφ και όλων των ςυμμετεχόντων και να ενθμερϊνει τα μζρθ ότι είναι 

ελεφκερα ανά πάςα ςτιγμι να αποχωριςουν από τθ διαδικαςία χωρίσ αιτιολογία ι 

ποινι.  

2. Ο διαμεςολαβθτισ βεβαιϊνεται, ιδίωσ, ότι πριν από τθν ζναρξθ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ τα μζρθ ζχουν κατανοιςει και ςυμφωνιςει ρθτϊσ τουσ όρουσ και 

τισ προχποκζςεισ τθσ ςυμφωνίασ για υπαγωγι τθσ διαφοράσ τουσ ςτθ 

διαμεςολάβθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ των διατάξεων που ενδεχομζνωσ 

διζπουν τισ υποχρεϊςεισ εχεμφκειασ που βαρφνουν το διαμεςολαβθτι και τα μζρθ.  

3. Ο διαμεςολαβθτισ μεριμνά για τθν προςικουςα διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ και 

διαςφαλίηει ότι τα μζρθ ζχουν επαρκι δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε αυτι.  

4. Ο διαμεςολαβθτισ μπορεί να περατϊςει τθ διαμεςολάβθςθ, μετά από 

αιτιολογθμζνθ ενθμζρωςθ των μερϊν, εφόςον: 



 

 

α) επζρχεται διευκζτθςθ τθσ διαφοράσ που είναι αντίκετθ προσ τα χρθςτά ικθ ι τθ 

δθμόςια τάξθ, ι 

β) κεωρεί ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαμεςολάβθςθσ είναι απίκανο να οδθγιςει ςτθ 

διευκζτθςθ τθσ διαφοράσ. 

5. Ο διαμεςολαβθτισ λαμβάνει κάκε πρόςφορο μζτρο προκειμζνου να διαςφαλιςκεί 

ότι θ διευκζτθςθ που κα εξευρεκεί για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ είναι προϊόν 

γνϊςθσ και εμπεριςτατωμζνθσ ςυναίνεςθσ όλων των μερϊν, κακϊσ επίςθσ και ότι 

όλα τα μζρθ κατανοοφν τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ. 

6. Ο διαμεςολαβθτισ οφείλει να ενθμερϊνει τα μζρθ για τον τρόπο που μποροφν να 

καταςτιςουν τθ μεταξφ τουσ ςυμφωνία εκτελεςτι, όπου αυτό είναι δυνατό.  

 

Άρκρο 192 

Εχεμφκεια 

1. Ο διαμεςολαβθτισ υποχρεοφται να τθρεί απόρρθτεσ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν 

προκφψει από τθ διαμεςολάβθςθ ι ςε ςχζςθ με αυτιν, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

γεγονότοσ ότι πρόκειται να διεξαχκεί ι ζχει διεξαχκεί διαμεςολάβθςθ, εκτόσ αν 

υποχρεοφται να πράξει διαφορετικά από διάταξθ νόμου ι για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ 

ι τα μζρθ ςυναινοφν ρθτά ςτθν αποκάλυψθ των πλθροφοριϊν. 

2.Ο διαμεςολαβθτισ διζπεται από επαγγελματικό απόρρθτο. 

 

                                                             Άρκρο 193 

                                               Ρεικαρχικό Δίκαιο 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΧΕΣ 

1. Θ πεικαρχικι διαδικαςία είναι αυτοτελισ και ανεξάρτθτθ από κάκε άλλθ. 

2. Οι πεικαρχικζσ ποινζσ επιβάλλονται από τθν Επιτροπι Δεοντολογίασ και Ρεικαρχικοφ 

Ελζγχου ι και από τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ. 



 

 

3. Κανζνασ δεν διϊκεται για δεφτερθ φορά για το ίδιο πεικαρχικό παράπτωμα, για το 

οποίο επιβάλλεται μόνο μία πεικαρχικι ποινι. Νζα πεικαρχικι δίωξθ για το ίδιο 

παράπτωμα είναι απαράδεκτθ. 

4. Θ με οποιονδιποτε τρόπο άρςθ του ποινικά κολάςιμου τθσ πράξθσ ι θ ολικι ι μερικι 

άρςθ των ςυνεπειϊν τθσ ποινικισ καταδίκθσ, δεν αίρουν το πεικαρχικά κολάςιμο τθσ 

πράξθσ. 

Β. ΡΕΙΘΑΧΙΚΑ ΡΑΑΡΤΩΜΑΤΑ 

1. Ρεικαρχικό παράπτωμα μπορεί να τελεςκεί με πράξθ ι παράλειψθ του 

διαμεςολαβθτι ςτο πλαίςιο τθσ διαμεςολάβθςθσ  που είναι αντίκετθ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τον νόμο και ςυνδζονται άρρθκτα με τθ 

διαμεςολάβθςθ κακϊσ και από τον κϊδικα δεοντολογίασ διαμεςολαβθτϊν. 

2. Ρεικαρχικά παραπτϊματα του διαμεςολαβθτι αποτελοφν, ιδίωσ θ χρθςιμοποίθςθ τθσ 

ιδιότθτασ του για τθν επιδίωξθ παράνομων ςκοπϊν και θ εν γζνει αναξιοπρεπισ ι 

απρεπισ ςυμπεριφορά του. 

3. Κάκε κακοφργθμα που τελείται από διαμεςολαβθτι ωσ και κάκε εκ δόλου 

πλθμμζλθμα αςυμβίβαςτο με τθν ιδιότθτα του διαμεςολαβθτι είναι και αυτοτελζσ 

πεικαρχικό παράπτωμα.  

4. Θ μθ τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αμερολθψίασ από μζρουσ του διαμεςολαβθτι ςυνιςτά 

ςοβαρό πεικαρχικό παράπτωμα.  

Γ. ΡΑΑΓΑΦΘ 

1. Τα πεικαρχικά παραπτϊματα παραγράφονται δφο (2) ζτθ μετά τθν τζλεςθ τουσ. 

2. Ο χρόνοσ τθσ παραγραφισ αναςτζλλεται με τθν υποβολι τθσ αναφοράσ, για χρονικό 

διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) μινεσ.  

Δ. ΡΕΙΘΑΧΙΚΕΣ ΡΟΙΝΕΣ 

1. Οι πεικαρχικζσ ποινζσ είναι: 

α) θ ςφςταςθ, 

β) θ ζγγραφθ επίπλθξθ, 

γ) θ προςωρινι ανάκλθςθ τθσ διαπίςτευςθσ ζωσ και ζνα (1) ζτοσ, 



 

 

δ) θ οριςτικι ανάκλθςθ τθσ διαπίςτευςθσ. 

2. Θ ποινι τθσ οριςτικισ ανάκλθςθσ τθσ διαπίςτευςθσ επιβάλλεται μόνο ςε ιδιαίτερα 

βαριζσ περιπτϊςεισ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων. Τζτοιεσ προχποκζςεισ ςυντρζχουν αν 

ο διαμεςολαβθτισ: 

α) καταδικάςτθκε αμετάκλθτα για κακοφργθμα ι για οποιοδιποτε εκ δόλου 

πλθμμζλθμα, αςυμβίβαςτο με τον κεςμό τθσ διαμεςολάβθςθσ,  

β) τιμωρικθκε ιδθ με ποινι προςωρινισ παφςθσ τουλάχιςτο ζξι (6) μθνϊν τθν 

τελευταία τριετία για άλλθ, χρονικά προθγοφμενθ πράξθ. 

3. Πταν πρόκειται για παράπτωμα που οφείλεται ςε ελαφρά αμζλεια, θ Κεντρικι 

Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ μπορεί να μθν επιβάλει ποινι, εκτιμϊντασ τισ ςυνκικεσ κάτω 

από τισ οποίεσ ζχει τελεςτεί. 

Δ. ΣΥΝΕΡΕΙΕΣ ΡΑΥΣΘΣ 

1. Ο διαμεςολαβθτισ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί ανάκλθςθ διαπίςτευςθσ και παφςθ από 

τα κακικοντα διαμεςολαβθτι, οριςτικι ι προςωρινι, για όςο χρόνο αυτι διαρκεί, δεν 

επιτρζπεται να ενεργεί ωσ διαμεςολαβθτισ.  

2. Το κφροσ τθσ επιτυχοφσ ζκβαςθσ τθσ διαμεςολάβθςθσ και του ςυμφωνθτικοφ που 

καταρτίςτθκε δεν κίγεται από τθν ποινι που του επιβλικθκε. 

3. Θ αρμόδια για τθν κατάρτιςθ του μθτρϊου διαμεςολαβθτϊν Κεντρικι Επιτροπι 

Διαμεςολάβθςθσ οφείλει να ενθμερϊνει το μθτρϊο διαμεςολαβθτϊν για τθν 

επιβλθκείςα προςωρινι ι οριςτικι ανάκλθςθ τθσ διαπίςτευςθσ του διαμεςολαβθτι από 

τα κακικοντά του. 

Ε. ΡΕΙΘΑΧΙΚΑ ΟΓΑΝΑ 

1. Θ Επιτροπι Δεοντολογίασ και Ρεικαρχικοφ Ελζγχου διακρίνεται ςε πρωτοβάκμια 

μονομελοφσ ςφνκεςθσ και δευτεροβάκμια τριμελοφσ ςφνκεςθσ, με ιςάρικμα 

αναπλθρωματικά μζλθ, και ορίηεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ. Θ 

κθτεία των μελϊν τθσ είναι διετισ και μπορεί να ανανεϊνεται. Μζλοσ τθσ 

δευτεροβάκμιασ επιτροπισ δεν μπορεί να είναι το μζλοσ που εξζδωςε τθν πρωτοβάκμια 

πεικαρχικι απόφαςθ. Αν τα ανωτζρω όργανα κρίνουν ότι πρζπει να επιβλθκεί θ ποινι 

τθσ οριςτικισ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ του διαμεςολαβθτι, τότε αρμόδια προσ τοφτο είναι 

θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ ςε ολομζλεια. 



 

 

2. Οι διατάξεισ του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ για δθλϊςεισ αποχισ και εξαίρεςθσ των 

δικαςτϊν ιςχφουν αναλογικά. 

3. Αίτθςθ εξαίρεςθσ είναι απαράδεκτθ όταν αφορά τόςα μζλθ του πεικαρχικοφ οργάνου 

ϊςτε να κακίςταται αδφνατθ θ νόμιμθ ςυγκρότθςι του.  

4. Για τθ διαδικαςία ςε κάκε κζμα του πεικαρχικοφ ελζγχου αποφαςίηει θ Κεντρικι 

Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ, οι τελεςίδικεσ αποφάςεισ τθσ οποίασ εκτελοφνται με 

επιμζλεια του Ρροζδρου τθσ ι του μζλουσ τθσ που ορίςκθκε από αυτόν.  

5. Για τθν υποβολι αναφοράσ κατά διαμεςολαβθτι, απαιτείται επί ποινι απαραδζκτου 

θ κατάκεςθ παράβολου, ποςοφ πενιντα (50) ευρϊ, το φψοσ του οποίου 

αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων.  

 

Άρκρο 194 

Αμοιβι 

1. Θ αμοιβι του διαμεςολαβθτι ορίηεται ελεφκερα με γραπτι ςυμφωνία των μερϊν. 

2. Εάν δεν υπάρχει γραπτι ςυμφωνία, θ αμοιβι ορίηεται ωσ εξισ: 

α) Για απαςχόλθςθ ζωσ δφο (2) ωρϊν θ ελάχιςτθ αμοιβι ορίηεται ςτα εκατόν εβδομιντα 

(170) ευρϊ,  

β) Για απαςχόλθςθ από δφο (2) ϊρεσ και πάνω θ ελάχιςτθ ωριαία αμοιβι ορίηεται ςτα 

εκατό (100) ευρϊ.  

Τα ποςά των περ. α’ και β’ μποροφν να αναπροςαρμόηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

3. α) Αν θ διαφορά τθσ περ. δ’ τθσ παρ. 1Α του άρκρου 182 αφορά διατροφι, ο 

υπόχρεοσ τθσ διατροφισ καταβάλλει ςτον διαμεςολαβθτι ελάχιςτθ αμοιβι ποςοφ 

εκατόν εβδομιντα (170) ευρϊ. Τυχόν επιπλζον αμοιβι καταβάλλεται με ελεφκερθ 

ςυμφωνία των μερϊν. 

β) Στισ διαφορζσ τθσ περ. ε’ τθσ παρ. 1Α του άρκρου 182, εφόςον ο εργαηόμενοσ ζχει και 

αξιϊςεισ από μθ καταβολι δεδουλευμζνων αποδοχϊν, ο εργοδότθσ καταβάλλει ςτο 



 

 

διαμεςολαβθτι ελάχιςτθ αμοιβι ποςοφ εκατόν εβδομιντα (170) ευρϊ. Τυχόν επιπλζον 

αμοιβι καταβάλλεται με ελεφκερθ ςυμφωνία των μερϊν. 

γ) Στισ διαφορζσ του άρκρου 466 ΚΡολΔ θ ελάχιςτθ αμοιβι του διαμεςολαβθτι ορίηεται 

ςτο ποςό των εκατό (100) ευρϊ. 

Αν ςτισ περιπτϊςεισ α’ και β’ θ διαφορά αχκεί ενϊπιον του δικαςτθρίου και εφόςον ο 

υπόχρεοσ νικιςει εν όλω ι εν μζρει, το καταβλθκζν ποςό των εκατόν εβδομιντα (170) 

ευρϊ αναηθτείται κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 176 επ. ΚΡολΔ. λογιηόμενο ωσ 

δικαςτικό ζξοδο. 

4. Ο διαμεςολαβθτισ οφείλει να παρζχει ςτα μζρθ πλιρθ ενθμζρωςθ για τον τρόπο 

αμοιβισ του. 

Άρκρο 195 

Κωδικόσ Αρικμόσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ) 

Επιτρζπεται θ άςκθςθ αποκλειςτικά και μόνο του επαγγζλματοσ του διαμεςολαβθτι. 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ρυκμίηεται θ δθμιουργία Κωδικοφ Αρικμοφ 

Δραςτθριότθτοσ (ΚΑΔ) για το επάγγελμα του διαπιςτευμζνου διαμεςολαβθτι για  όςουσ 

επικυμοφν να το αςκιςουν και δεν διακζτουν άλλον. 

 

Άρκρο 196 

Ραροχι υπθρεςιϊν διαμεςολάβθςθσ  

Ενϊςεισ προςϊπων ι προςωπικζσ εταιρείεσ με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν 

διαμεςολάβθςθσ ςυνιςτϊνται και λειτουργοφν με τθ ςυμμετοχι διαμεςολαβθτϊν, 

ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

 

Άρκρο 197 

Υποχρζωςθ ετιςιασ ζκκεςθσ  

Κάκε διαπιςτευμζνοσ διαμεςολαβθτισ υποχρεοφται μζςα ςτο πρϊτο δεκαπενκιμερο του 

μθνόσ Ιουλίου κάκε ζτουσ να ενθμερϊνει για τα πεπραγμζνα του αμζςωσ προθγοφμενου 

χρονικοφ διαςτιματοσ τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ, θ οποία προβαίνει ςτον 

ζλεγχό τουσ. Θ ενθμζρωςθ πραγματοποιείται αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικοφ 



 

 

ταχυδρομείου, με τθν αποςτολι ανωνυμοποιθμζνθσ Ζκκεςθσ Ρεπραγμζνων, όπωσ αυτι 

διαμορφϊνεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ και αναρτάται ςτον 

θλεκτρονικό ιςτότοπο του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Θ Ζκκεςθ Ρεπραγμζνων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιςτο, τον αρικμό των 

διαμεςολαβιςεων που πραγματοποίθςε ο διαμεςολαβθτισ, το αποτζλεςμα και τθ 

διάρκεια κάκε διαμεςολάβθςθσ, τθ φφςθ τθσ υπόκεςθσ και τθν κατάκεςθ ι μθ πρακτικοφ 

ςτο Ρρωτοδικείο. Θ υποχρζωςθ αποςτολισ τθσ Ζκκεςθσ Ρεπραγμζνων είναι 

προςωποπαγισ και αποςτζλλεται από κάκε εγγεγραμμζνο ςτο Μθτρϊο διαμεςολαβθτι, 

ανεξαρτιτωσ αν ζχει διεξάγει διαμεςολαβιςεισ ι όχι. 

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Φορείσ κατάρτιςθσ – Διαπίςτευςθ διαμεςολαβθτϊν  

Άρκρο 198 

Φορείσ κατάρτιςθσ 

1. Φορζασ κατάρτιςθσ διαμεςολαβθτϊν (εφεξισ «Φορζασ»), που λειτουργεί με άδεια που 

χορθγείται κατόπιν ειδικισ και αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ 

Διαμεςολάβθςθσ, είναι:  

Α. Αςτικι εταιρία μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, δικαίωμα ςφςταςθσ τθσ οποίασ ζχουν:  

α) ζνασ δικθγορικόσ ςφλλογοσ ι περιςςότεροι από κοινοφ τθσ αυτισ Εφετειακισ 

Ρεριφζρειασ 

β) ζνασ ι περιςςότεροι δικθγορικοί ςφλλογοι τθσ αυτισ εφετειακισ περιφζρειασ, ςε 

ςφμπραξθ με επιςτθμονικοφσ, εκπαιδευτικοφσ ι επαγγελματικοφσ φορείσ, οι οποίοι ζχουν 

τθν ζδρα τουσ ςτθν ίδια εφετειακι περιφζρεια. 

Στισ περιπτϊςεισ α’ και β’ είναι δυνατι θ ςφμπραξθ και με φορζα κατάρτιςθσ τθσ 

αλλοδαπισ εγνωςμζνου κφρουσ και διεκνοφσ αναγνϊριςθσ και εμπειρία ςτθν παροχι 

εκπαίδευςθσ διαμεςολάβθςθσ και γενικότερα ςτισ εναλλακτικζσ μεκόδουσ επίλυςθσ 

διαφορϊν ι ςτθ διενζργεια διαμεςολαβιςεων.  

Οι ανωτζρω φορείσ κα αςκοφν τθ λειτουργία τουσ εντόσ τθσ περιφζρειασ τθσ εφετειακισ 

ζδρασ τουσ. 



 

 

Β. Κζντρο Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ΑΕΙ, το οποίο παρζχει ςχετικό  

πρόγραμμα, θ λειτουργία των οποίων διζπεται αποκλειςτικά από τισ οικείεσ διατάξεισ περί 

λειτουργίασ των ΑΕΙ. 

2. Ο Φορζασ ζχει διοικθτικι και οικονομικι αυτοτζλεια. 

3. Ο Φορζασ υποχρεοφται να απαςχολεί κατ’ ελάχιςτον το ακόλουκο διευκυντικό 

προςωπικό: α) ζνα Διευκυντι του Φορζα και β) ζνα Διευκυντι Κατάρτιςθσ. Οι ανωτζρω 

πρζπει να κατζχουν τίτλο ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο 

τίτλο ςπουδϊν ςχολισ τθσ αλλοδαπισ. 

4. Ο Φορζασ υποχρεοφται να απαςχολεί διοικθτικό προςωπικό για γραμματειακι 

υποςτιριξθ. 

5. O ςκοπόσ του Φορζα είναι:  

α) ο ςχεδιαςμόσ προγραμμάτων και θ  παροχι υπθρεςιϊν βαςικισ εκπαίδευςθσ κατ’ 

ελάχιςτο ογδόντα (80) ωρϊν, ωσ και,  

β) ο ςχεδιαςμόσ προγραμμάτων μετεκπαίδευςθσ πζραν των ογδόντα (80) ωρϊν τθσ 

βαςικισ εκπαίδευςθσ των υποψθφίων διαμεςολαβθτϊν, για τθν περαιτζρω απόκτθςθ 

γνϊςεων, δεξιοτιτων και επιμόρφωςθσ αυτϊν, αναγκαίων για τθν άςκθςθ τθσ 

διαμεςολάβθςθσ. 

6. Ο Φορζασ Κατάρτιςθσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται με ικανό αρικμό εκπαιδευτϊν  

προκειμζνου να παρζχει ποιοτικι εκπαίδευςθ. Οι εκπαιδευτζσ πρζπει να είναι 

διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ. Ο εκπαιδευτισ πρζπει να ζχει τετραετι επαγγελματικι 

εμπειρία ςτο γνωςτικό του αντικείμενο και  

α) να κατζχει μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςτον τομζα τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ 

διαφορϊν ι, 

β) να κατζχει μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο ςε ςυναφι επιςτθμονικό κλάδο (ιδίωσ 

νομικισ επιςτιμθσ, ι επιςτθμϊν οικονομίασ ι διοίκθςθσ, ι κοινωνικϊν επιςτθμϊν, ι 

τεχνολογίασ και καταςκευϊν) και να ζχει τουλάχιςτον ογδόντα (80) ϊρεσ εκπαίδευςθσ 

επιπλζον τθσ βαςικισ εκπαίδευςθσ ςτθ διαμεςολάβθςθ ι, 

γ) να διακζτει εμπειρία ςτθ διαμεςολάβθςθ, θ οποία προκφπτει είτε λόγω ςυμμετοχισ ςτθν 

εκπαίδευςθ διαμεςολαβθτϊν, είτε λόγω ςυμμετοχισ ςε διαδικαςίεσ διαμεςολάβθςθσ ωσ 



 

 

διαμεςολαβθτισ ι βοθκόσ διαμεςολαβθτι ι νομικόσ παραςτάτθσ, είτε λόγω ςυμμετοχϊν 

ςε ςυνζδρια, ςεμινάρια, ερευνθτικά προγράμματα ςυναφι με τθ διαμεςολάβθςθ. 

δ) Σε δικαςτικοφσ ι ειςαγγελικοφσ λειτουργοφσ με τουλάχιςτον οκταετι υπθρεςία και 

εφόςον αυτοί ζχουν δικαςτικι εμπειρία ι επιςτθμονικι εξειδίκευςθ ςτθ διαμεςολάβθςθ, 

μποροφν να ανατίκενται κακικοντα εκπαίδευςθσ υποψθφίων διαμεςολαβθτϊν και 

δικαςτικϊν μεςολαβθτϊν, αποκλειςτικά και μόνον ςε Κζντρα Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου 

Μάκθςθσ (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) των ΑΕΙ. Τα κακικοντα αυτά λογίηονται ωσ δικαςτικά, 

εφαρμοηόμενθσ αναλόγωσ τθσ διατάξεωσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 41 του ν. 1756/1988, όπωσ κάκε φορά ιςχφει, μθ εμπίπτοντα ςε καμία περίπτωςθ 

ςτα αςυμβίβαςτα του άρκρου αυτοφ. 

7. Ο αρικμόσ των υποψιφιων διαμεςολαβθτϊν που ςυμμετζχουν ςε κάκε εκπαιδευτικό 

κφκλο ςτα προγράμματα βαςικισ εκπαίδευςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ είκοςι ζνα 

(21). Οι εκπαιδευτζσ δεν δφνανται να είναι λιγότεροι από δφο (2) για κάκε εκπαιδευτικό 

κφκλο. 

Άρκρο 199 

Αδειοδότθςθ Φορζων κατάρτιςθσ 

1. Ο ενδιαφερόμενοσ Φορζασ, προκειμζνου να λάβει άδεια λειτουργίασ, υποβάλλει 

ςτθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ φάκελο που περιλαμβάνει: 

α)  τθν αίτθςι του για αδειοδότθςθ,  

β) επικυρωμζνο αντίγραφο του καταςτατικοφ του, από το οποίο προκφπτει με 

ςαφινεια ο ςκοπόσ αυτοφ,  

γ) κεωρθμζνο αντίγραφο βεβαίωςθσ ζναρξθσ εργαςιϊν του από τθν αρμόδια ΔΟΥ. Θ 

υποχρζωςθ αυτι δεν υφίςταται για τα Κζντρα Επιμόρφωςθσ και Δια Βίου Μάκθςθσ 

(Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) ΑΕΙ. 

δ) κατάλογο με το εκπαιδευτικό προςωπικό, με πλιρθ βιογραφικά αυτϊν κακϊσ και 

το λοιπό προςωπικό,  

ε) οποιοδιποτε νόμιμο δικαιολογθτικό που αποδεικνφει νομι, κατοχι, χριςθ ι 

κυριότθτα του χϊρου εκπαίδευςθσ, 

ςτ) διάγραμμα κάτοψθσ του χϊρου εκπαίδευςθσ υπογεγραμμζνο από πολιτικό 

μθχανικό ι τοπογράφο μθχανικό ι αρχιτζκτονα μθχανικό, ςτο οποίο εμφαίνεται ότι ο 



 

 

εν λόγω χϊροσ διακζτει τουλάχιςτον τρεισ χωριςτζσ αίκουςεσ διδαςκαλίασ και 

ειδικότερα δφο αίκουςεσ κατάλλθλεσ για τθ διεξαγωγι των μακθμάτων και 

προςομοιϊςεων και μία αίκουςα διαλζξεων, κακϊσ και κατάλογο του αναγκαίου 

υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ, 

η) υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπό 

του, ςτθν οποία βεβαιϊνεται ότι οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ ζχουν επαρκι 

υλικοτεχνικι υποδομι και είναι κατάλλθλεσ για τον ςκοπό τθσ εκπαίδευςθσ και 

πλθροφν τουσ ιςχφοντεσ κάκε φορά όρουσ αςφαλείασ. 

θ) παράβολο χιλίων πεντακοςίων (1.500) ευρϊ, το οποίο μπορεί να 

αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

κ) Οι ιδθ αδειοδοτθμζνοι Φορείσ κεωροφνται ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ του 

παρόντοσ νόμου και θ αδειοδότθςι τουσ εξακολουκεί να ιςχφει. Δφναται όμωσ θ 

Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ να ηθτιςει από αυτοφσ ςυμπλθρωματικά 

ςτοιχεία τθσ λειτουργίασ τουσ και να τουσ καλζςει να ςυμμορφωκοφν εντόσ εφλογθσ 

προκεςμίασ αν κρίνει ότι υπάρχουν ελλείψεισ που επθρεάηουν δυςμενϊσ αυτι.  

2. Θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν κατάκεςθ 

πλιρουσ φακζλου, ελζγχει τθν πλθρότθτά του. Σε περίπτωςθ που τα δικαιολογθτικά 

είναι ελλιπι, ηθτείται εγγράφωσ από τον αντίςτοιχο Φορζα να αποςτείλει, εντόσ 

τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ γνωςτοποίθςθ, τα απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά δεόντωσ ςυμπλθρωμζνα. Μετά τθν παραλαβι, τα δικαιολογθτικά 

εξετάηονται εκ νζου και θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ αποφαίνεται για τθν 

πλθρότθτα και ςυμβατότθτά τουσ. 

3. Σε περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ Φορζασ είτε δεν προςκομίςει τα 

δικαιολογθτικά εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ των τριάντα (30) θμερολογιακϊν 

θμερϊν, είτε αυτά που προςκομίηει δεν είναι πλιρθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 1, θ αίτθςθ χαρακτθρίηεται ελλιπισ και απορρίπτεται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ. Ο ενδιαφερόμενοσ Φορζασ του 

οποίου απορρίφκθκε θ ςχετικι αίτθςθ δφναται να επανζλκει με νζα αίτθςθ.  

4. Ο ενδιαφερόμενοσ Φορζασ, του οποίου ο φάκελοσ κρίνεται πλιρθσ υπόκειται ςτθ 

ςυνζχεια ςε αξιολόγθςθ.  



 

 

5. Θ αξιολόγθςθ του ενδιαφερόμενου Φορζα γίνεται με απόφαςθ τθσ Κεντρικισ 

Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ, βάςει των ακόλουκων τεςςάρων κριτθρίων: 

α) Οργάνωςθ, Λειτουργία.  

β) Επιςτθμονικό και λοιπό Ρροςωπικό 

γ) Υλικοτεχνικι Υποδομι 

δ) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ε) Επικεϊρθςθ του χϊρου εκπαίδευςθσ. 

6. Εφόςον πλθροφνται οι κατά τα ανωτζρω όροι και προχποκζςεισ, χορθγείται ςτον 

ενδιαφερόμενο Φορζα  άδεια λειτουργίασ, διαφορετικά, θ αίτθςι του απορρίπτεται 

με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ. Ο 

ενδιαφερόμενοσ Φορζασ, μπορεί να επανζλκει με νζα αίτθςθ. 

7. Οι Φορείσ ανά ζτοσ και εντόσ του πρϊτου δεκαπενκθμζρου του Ιουλίου, 

υποβάλλουν ςτθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ αναλυτικι ζκκεςθ αναφορικά 

με τθν λειτουργία τουσ, θ οποία προβαίνει ςε ζλεγχο και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν και ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ επιβάλλει τισ 

ποινζσ τθσ παραγράφου 9. 

8. Αν διαπιςτωκεί ότι, προκειμζνου να επιτευχκεί θ αδειοδότθςθ και λειτουργία του 

Φορζα, δθλϊκθκαν ι κατατζκθκαν ςτοιχεία ανακριβι, θ Κεντρικι Επιτροπι 

Διαμεςολάβθςθσ ανακαλεί οριςτικά τθν άδεια λειτουργίασ του Φορζα. 

9. Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των νόμιμων υποχρεϊςεων του Φορζα κατά το ςτάδιο 

λειτουργίασ του και μετά από προθγοφμενθ ακρόαςι του θ Κεντρικι Επιτροπι 

Διαμεςολάβθςθσ, δφναται να επιβάλλει για κάκε παράβαςθ, ανάλογα με τθ 

βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ, το βακμό υπαιτιότθτασ των οργάνων του και τθν τυχόν 

υποτροπι, μία από τισ παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ςφςταςθ προσ ςυμμόρφωςθ   

β) προςωρινι ανάκλθςθ τθσ άδειασ του Φορζα από ζνα (1) μινα ζωσ και ζξι (6) μινεσ 

ι/και 

γ) οριςτικι ανάκλθςθ τθσ άδειασ του Φορζα 



 

 

Οι ανωτζρω διοικθτικζσ κυρϊςεισ επιβάλλονται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ μετά 

από ζγγραφθ κλιτευςθ του Φορζα για παροχι εξθγιςεων. 

 

Άρκρο 200 

Υποψιφιοι διαμεςολαβθτζσ  

1. Οι υποψιφιοι διαμεςολαβθτζσ υποβάλλουν αίτθςθ ςτον Φορζα για τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςε προγράμματα βαςικισ εκπαίδευςθσ, εφόςον προςκομίςουν τίτλο ςπουδϊν 

ανϊτατου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχου τίτλου ςπουδϊν 

ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, νόμιμα αναγνωριςμζνου ςτθν θμεδαπι και απόςπαςμα 

ποινικοφ μθτρϊου που αποδεικνφει ότι δεν ςυντρζχουν τα κωλφματα του άρκρου 8 του 

νόμου 3528/2007 (Α’ 26). 

 

Άρκρο 201 

Ρρόγραμμα ςπουδϊν  

Α. Το ελάχιςτο περιεχόμενο του βαςικοφ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν και τθσ 

εξεταςτζασ φλθσ υποψθφίων διαμεςολαβθτϊν, απαιτεί τουλάχιςτον ογδόντα (80) ϊρεσ 

διδαςκαλίασ και ζχει ωσ εξισ: 

 Θ διαμεςολάβθςθ και λοιπζσ μορφζσ εναλλακτικισ επίλυςθσ διαφορϊν. Θ 

εξζλιξθ του κεςμοφ διεκνϊσ. 

 Θ Οδθγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 

21θσ Μαΐου 2008 για οριςμζνα κζματα διαμεςολάβθςθσ ςε αςτικζσ και 

εμπορικζσ υποκζςεισ. 

 Θεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά, βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ, ωσ και οριςμόσ του 

κεςμοφ τθσ διαμεςολάβθςθσ κατά το ελλθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. 

 Θεμελιϊδεισ ζννοιεσ Ιδιωτικοφ Δικαίου. 

 Ρεδίο εφαρμογισ - Ρροχποκζςεισ υπαγωγισ διαφορϊν ςτθ διαμεςολάβθςθ  

 Τρόποι προςφυγισ ςτθ διαμεςολάβθςθ – Συμφωνία υπαγωγισ ςτθ 

διαμεςολάβθςθ – Συνζπειεσ. 

 Διαδικαςία διεξαγωγισ τθσ διαμεςολάβθςθσ. Στάδια. Νομικοί παραςτάτεσ και 

άλλα πρόςωπα. 



 

 

 Ρρακτικό διαμεςολάβθςθσ – Εκτελεςτότθτα. 

 Διαμεςολαβθτισ – όλοσ – Ευκφνθ διαμεςολαβθτι. 

 Κϊδικασ Ρεικαρχικόσ και Δεοντολογίασ. 

 Δεξιότθτεσ και τεχνικζσ διαμεςολάβθςθσ – Τεχνικζσ Διαπραγμάτευςθσ και 

Επικοινωνίασ - Βαςικζσ ζννοιεσ τθσ ψυχολογίασ ςτθ διαμεςολάβθςθ. 

 Ρροςομοιϊςεισ διαμεςολάβθςθσ. Ρρακτικι Εφαρμογι αυτϊν. 

 Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρείεσ, Αξιόγραφα. 

 

Β. Μετεκπαίδευςθ διαμεςολαβθτϊν: 

Θ μετεκπαίδευςθ των διαπιςτευμζνων διαμεςολαβθτϊν ςυνίςταται ςτθν τακτικι 

προαγωγι και διατιρθςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων τουσ ανά τριετία και με ελάχιςτο 

αρικμό εκπαίδευςθσ είκοςι (20) ωρϊν, θ οποία παρζχεται από αδειοδοτθμζνουσ φορείσ ι 

από αναγνωριςμζνουσ φορείσ τθσ αλλοδαπισ ι με διεξαγωγι από αυτοφσ τουλάχιςτο πζντε 

(5) διαμεςολαβιςεων ςτο παραπάνω χρονικό διάςτθμα. Θ μθ ςυμμόρφωςθ προσ αυτι τθν 

υποχρζωςθ ςυνεπάγεται αναςτολι τθσ ιδιότθτασ του διαμεςολαβθτι μζχρι τθν ενθμζρωςθ 

τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ για τθν ικανοποίθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ. Θ 

παρακολοφκθςθ τθσ παραπάνω υποχρζωςθσ ανικει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Κεντρικισ 

Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ, θ οποία δφναται να κρίνει ωσ επαρκείσ και άλλεσ 

επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ και εκπαιδεφςεισ, ιδία δε επιμορφϊςεισ με ςυμμετοχι ςε 

ςεμινάρια τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, ςυγγραφικό ζργο ι δθμοςιεφςεισ ςε 

επιςτθμονικά περιοδικά. 

Άρκρο 202 

Διαπίςτευςθ διαμεςολαβθτϊν  

Θ διαπίςτευςθ των διαμεςολαβθτϊν και θ εγγραφι τουσ ςτο οικείο Μθτρϊο τθσ παρ. 

2 του άρκρου 203, γίνεται από τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ κατόπιν 

εξετάςεων, πλθν τθσ περίπτωςθσ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 1 άρκρου 188, 

οπότε δεν απαιτείται ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ. Οι εξετάςεισ των υποψθφίων 

διαμεςολαβθτϊν διενεργοφνται από τθν Επιτροπι Εξετάςεων όπωσ αυτι ζχει οριςκεί 

από τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ, κατά τθν κρίςθ τθσ, τουλάχιςτον όμωσ 

δφο φορζσ το χρόνο. Οι εξετάςεισ είναι γραπτζσ και προφορικζσ και 

ςυμπεριλαμβάνεται αξιολόγθςθ ςε προςομοιϊςεισ.  

Α. Εξετάςεισ - Γραμματειακι υποςτιριξθ 



 

 

1. Θ Επιτροπι Εξετάςεων ςυνεδριάηει κατά τθν περίοδο των εξετάςεων. Χρζθ 

Γραμματζα τθσ Επιτροπισ εκτελεί ζνασ ι περιςςότεροι υπάλλθλοι τθσ Κεντρικισ 

Υπθρεςίασ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ι 

των Δικαςτθρίων οι οποίοι διατίκενται από τθν Υπθρεςία τουσ ςτθν Επιτροπι 

Εξετάςεων μετά από ςχετικό αίτθμά τθσ. Θ Γραμματεία μεριμνά για όλα τα κακικοντα 

που τθσ ανακζτει θ Επιτροπι Εξετάςεων. 

Β. Τρόποσ, κριτιρια, προχποκζςεισ και όροι εξετάςεων ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 

Εξετάςεων 

1. Ο τόποσ, ο χρόνοσ και ο τρόποσ διεξαγωγισ των εξετάςεων κακορίηονται με 

απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Εξετάςεων, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ αδειοδοτθμζνουσ 

φορείσ κατάρτιςθσ και αναρτάται ςτθν οικεία ιςτοςελίδα του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων τουλάχιςτον πριν από 

τριάντα (30) θμζρεσ. 

2. Ρροχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι των υποψθφίων ςτισ εξετάςεισ είναι θ υποβολι 

ςτθν Επιτροπι Εξετάςεων αίτθςθσ, θ οποία πρζπει να ςυνοδεφεται από 

πιςτοποιθτικό του φορζα κατάρτιςθσ, ςτο οποίο βεβαιϊνεται ότι οι υποψιφιοι 

διαμεςολαβθτζσ ζχουν λάβει τθ βαςικι εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ, κατά τα οριηόμενα 

ςτον νόμο. Θ Επιτροπι Εξετάςεων ορίηει τουσ τρόπουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ κακϊσ 

και των ςυνοδευτικϊν εγγράφων. Σε κάκε περίπτωςθ θ αίτθςθ ςυνοδεφεται από 

παράβολο εκατό (100) ευρϊ υπζρ του Δθμοςίου, το οποίο μπορεί να 

αναπροςαρμόηεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

3. Στισ γραπτζσ εξετάςεισ οι υποψιφιοι διαγωνίηονται ςε εβδομιντα (70) ερωτιςεισ 

πολλαπλισ επιλογισ και δφο (2) ερωτιςεισ με απαντιςεισ ςφντομθσ ανάπτυξθσ ζωσ 

εκατό πενιντα (150) λζξεων θ κάκε μία. Θ βακμολόγθςθ γίνεται ςε κλίμακα των εκατό 

(100) μονάδων. Κάκε ςωςτι απάντθςθ ςτισ ερωτιςεισ πολλαπλισ επιλογισ 

αντιςτοιχεί ςε μία μονάδα. Τα αποτελζςματα των γραπτϊν εξετάςεων 

ανακοινϊνονται υποχρεωτικά εντόσ τριάντα θμερϊν από το πζρασ τουσ. 

4. Αν ζνασ από τουσ υποψιφιουσ δεν είναι παρϊν ςτθν αίκουςα κατά τθν ςτιγμι τθσ 

ζναρξθσ εκφϊνθςθσ των κεμάτων αποκλείεται από τισ εξετάςεισ. Οι υποψιφιοι 

γράφουν ςε ομοιόμορφο χαρτί, που τουσ χορθγείται από τθν Επιτροπι Εξετάςεων και 

φζρει τθ μονογραφι ενόσ εκ των μελϊν τθσ Επιτροπισ. Το γραπτό δεν πρζπει να 



 

 

φζρει ςτο ςϊμα αυτοφ υπογραφι ι άλλο διακριτικό γνϊριςμα πλθν των ατομικϊν 

ςτοιχείων του υποψθφίου ςτο πάνω αριςτερό μζροσ τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του 

γραπτοφ. Αφοφ γίνει θ παραβολι με επίδειξθ του δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι 

άλλου αποδεικτικοφ ταυτοπροςωπίασ, οι ενδείξεισ των ατομικϊν ςτοιχείων του 

καλφπτονται με αδιαφανι ταινία, θ οποία αφαιρείται μόνο μετά τθν οριςτικοποίθςθ 

τθσ βακμολογίασ παρουςία όλων των μελϊν τθσ Εξεταςτικισ Επιτροπισ. 

5. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των γραπτϊν εξετάςεων κατά τα οριηόμενα ςτισ 

προθγοφμενεσ παραγράφουσ, οι επιτυχόντεσ ςε αυτζσ υποψιφιοι καλοφνται εντόσ 

πζντε εργαςίμων θμερϊν ςε προφορικζσ εξετάςεισ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Εξετάςεων 

προσ διαπίςτωςθ τθσ  επάρκειασ των γνϊςεων και δεξιοτιτων για διεξαγωγι 

διαμεςολάβθςθσ. Οι προφορικζσ εξετάςεισ ςυνίςτανται ςτθν εξζταςθ από 

τουλάχιςτον δφο μζλθ τθσ Επιτροπισ Εξετάςεων επί των τεχνικϊν τθσ 

διαμεςολάβθςθσ με χρθςιμοποίθςθ ρόλων και προςομοιϊςεων κατά τα ςυνικθ 

πρότυπα που εφαρμόηονται διεκνϊσ. Θ επίδοςθ των υποψθφίων ςτισ προφορικζσ 

εξετάςεισ αξιολογείται με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ, τα οποία 

ορίηονται από τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ μετά τθν ςφςταςθ και ζναρξθ 

λειτουργίασ τθσ. Επάρκεια ςυντρζχει, όταν ο υποψιφιοσ διαμεςολαβθτισ ζχει 

ανταποκρικεί επιτυχϊσ ςε περιςςότερεσ από τισ μιςζσ απαιτοφμενεσ 

διαμεςολαβθτικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ βάςει των κριτθρίων αξιολόγθςθσ και 

δεν ζχει επιδείξει κάποια μορφι απαγορευμζνθσ ςυμπεριφοράσ ςφμφωνα με τθν 

βακμολόγθςθ των εξεταςτϊν.  

6. Επιτυχόντεσ είναι εκείνοι που ζχουν επιτφχει μζςο όρο των δφο εξετάςεων, 

γραπτϊν και προφορικϊν, τουλάχιςτον 70%. Οι προφορικζσ και οι γραπτζσ εξετάςεισ 

ολοκλθρϊνονται ςε μία περίοδο. 

7. Θ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Εξετάςεων γνωςτοποιείται ςτθν Κεντρικι Επιτροπι 

Διαμεςολάβθςθσ, θ οποία διαπιςτεφει τουσ οριςτικοφσ επιτυχόντεσ. 

8. Ο υποψιφιοσ διαμεςολαβθτισ που απζτυχε ςε τρεισ (3) εξεταςτικζσ περιόδουσ, 

οφείλει να προςκομίςει νζο πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ από φορζα κατάρτιςθσ, 

προκειμζνου να ζχει εκ νζου δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ εξετάςεισ. 

9. Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων και εντόσ 15 θμερϊν, θ Επιτροπι 

Εξετάςεων ορίηει θμερομθνία κατά τθν οποία οι αποτυχόντεσ υποψιφιοι δφναται να 

λάβουν γνϊςθ των γραπτϊν τουσ και τθσ προφορικισ τουσ βακμολογίασ, χωρίσ να 



 

 

ζχουν δικαίωμα αναβακμολόγθςθσ. Μετά τθν πάροδο τθσ ανωτζρω προκεςμίασ τα 

γραπτά και οι προφορικζσ βακμολογίεσ καταςτρζφονται.  

10. Για τθν επίλυςθ οποιουδιποτε ηθτιματοσ ανακφπτει ςχετικά με τθν εφαρμογι ι 

ερμθνεία του παρόντοσ άρκρου αρμόδια είναι θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ. 

 

Άρκρο 203 

Ενθμζρωςθ κοινοφ – Μθτρϊο  

1. Το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ςε 

ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ παρζχει πλθροφόρθςθ ςτο 

ευρφ κοινό ςχετικά με τον κεςμό τθσ διαμεςολάβθςθσ και τον τρόπο πρόςβαςθσ ςτισ 

υπθρεςίεσ των διαμεςολαβθτϊν. 

2. Θ Κεντρικι Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ καταρτίηει και τθρεί Μθτρϊο 

Διαμεςολαβθτϊν, ςε θλεκτρονικι μορφι, ςτο οποίο εγγράφονται όλοι οι 

διαπιςτευμζνοι διαμεςολαβθτζσ κατ’ απόλυτθ αλφαβθτικι ςειρά και το οποίο 

αναρτάται ςτον ιςτότοπο του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

3. Σε κάκε διαπιςτευμζνο διαμεςολαβθτι αποδίδεται ζνασ μοναδικόσ αρικμόσ 

μθτρϊου. 

4. Το Μθτρϊο Διαμεςολαβθτϊν περιζχει υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιςτο τισ 

ακόλουκεσ πλθροφορίεσ του διαπιςτευμζνου διαμεςολαβθτι:  

α) τα προςωπικά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ του, τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ και τα 

λοιπά ςτοιχεία επικοινωνίασ του, τον αρικμό μθτρϊου του και τον ΚΑΔ, εφόςον ζχει 

και αςκεί το επάγγελμα του διαμεςολαβθτι,  

β) το είδοσ τθσ βαςικισ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, τον τίτλο των βαςικϊν 

ςπουδϊν και τουσ τυχόν μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ του,  

γ) τον Φορζα εκπαίδευςθσ διαμεςολαβθτϊν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςπουδϊν 

του οποίου ολοκλιρωςε και τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ του προγράμματοσ αυτοφ, 

δ) τυχόν μετεκπαιδεφςεισ και άλλεσ επιςτθμονικζσ δραςτθριότθτεσ του, ςυναφείσ με 

τθν διαμεςολάβθςθ.  



 

 

5. Ο διαμεςολαβθτισ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊνει άμεςα τθν Κεντρικι 

Επιτροπι Διαμεςολάβθςθσ για κάκε αλλαγι των κατά τα ανωτζρω ςτοιχείων του, θ 

οποία ελζγχει αυτά και δφναται να καλεί τον διαμεςολαβθτι ςε διευκρινίςεισ. 

6. Διαμεςολαβθτισ, ο οποίοσ ζχει διαπιςτευκεί ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθρϊντασ τισ διατάξεισ που προβλζπονται ςτο κράτοσ μζλοσ 

ϊςτε νομίμωσ να αςκεί το επάγγελμα του διαμεςολαβθτι, δφναται να εγγραφεί ςτο 

Μθτρϊο Διαμεςολαβθτϊν που τθρείται ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και 

Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, φςτερα από αίτθςι του. Θ αίτθςθ κα ςυνοδεφεται από 

τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν εγγράφων που πιςτοποιοφν αυτι 

του τθν ιδιότθτα και κα πραγματοποιείται θ εγγραφι του ζπειτα από ζλεγχο αυτϊν 

και ζγκριςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Διαμεςολάβθςθσ. Θ τελευταία εξετάηει τθ 

νομιμότθτα των εγγράφων που προςκόμιςε ο ενδιαφερόμενοσ, κάνοντασ κατά τθν 

κρίςθ τθσ χριςθ οποιουδιποτε πρόςφορου, προσ τοφτο, μζςου και τρόπου. 

 

Άρκρο 204 

Εκοφςια παραίτθςθ – Αναςτολι άςκθςθσ κακθκόντων διαμεςολάβθςθσ  

1. Κάκε διαμεςολαβθτισ ζχει το δικαίωμα παραίτθςθσ από τθν ιδιότθτα αυτι. Θ αίτθςθ 

παραίτθςθσ υποβάλλεται με θλεκτρονικό τρόπο προσ τθν Κεντρικι Επιτροπι 

Διαμεςολάβθςθσ, θ οποία επικυρϊνει τθν βοφλθςθ του διαμεςολαβθτι και τον 

διαγράφει από το ςχετικό Μθτρϊο. Για το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ παραίτθςθσ του 

διαμεςολαβθτι, το οποίο ξεκινά από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, 

επζρχεται αυτοδικαίωσ και θ αναςτολι των υποχρεϊςεϊν του, με εξαίρεςθ τθν 

υποχρζωςθ για υποβολι Ζκκεςθσ Ρεπραγμζνων για το χρονικό διάςτθμα που αςκοφςε 

τα κακικοντά του και με τθν επιφφλαξθ τυχόν ζναρξθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ ςε 

βάροσ του.  

2. Διαμεςολαβθτισ που παραιτικθκε από τα κακικοντά του δφναται να επανεγγραφεί 

ςτο Μθτρϊο, εφόςον δεν ζχουν παρζλκει τζςςερα (4) χρόνια από τθν παραίτθςι του ι 

και μετά τθν πάροδο τθσ τετραετίασ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αςκοφςε κακικοντα 

ςυναφι με τθ βαςικι του επαγγελματικι δραςτθριότθτα. Για τθν επανεγγραφι του 

υποχρεοφται να υποβάλλει με θλεκτρονικό τρόπο αίτθςθ προσ τθν Κεντρικι Επιτροπι 

Διαμεςολάβθςθσ και να ςυμπλθρϊςει τον ελάχιςτο απαιτοφμενο χρόνο 

μετεκπαίδευςθσ, όπωσ ορίηεται ανωτζρω.  



 

 

3. Δεν επιτρζπεται επανεγγραφι διαμεςολαβθτι που απϊλεςε τθν ιδιότθτα, αν του ζχει 

επιβλθκεί ποινι οριςτικισ ανάκλθςθσ τθσ διαπίςτευςθσ κατά τθν πεικαρχικι 

διαδικαςία. 

4. Οι διατάξεισ των παραγράφων 1 και 2 του παρόντοσ άρκρου ιςχφουν και ςτθν 

περίπτωςθ που διαμεςολαβθτισ επικυμεί να προβεί ςε μερικι αναςτολι των 

κακθκόντων του.  

5. Για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ δεν απαιτείται ζκδοςθ απόφαςθσ επί τθσ αποδοχισ 

παραίτθςθσ, αναςτολισ κακθκόντων ι επαναδιοριςμοφ από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και αρκεί θ διαγραφι ι θ επανεγγραφι του 

διαμεςολαβθτι ςτο Μθτρϊο διαμεςολαβθτϊν που τθρείται ςτον επίςθμο ιςτότοπο του 

Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και  Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

6. Σε περίπτωςθ διαγραφισ διαπιςτευμζνου διαμεςολαβθτι από το Μθτρϊο λόγω 

κανάτου, δεν προκαλείται αντίςτοιχθ ζκδοςθ υπουργικισ απόφαςθσ. 

 

Άρκρο 205 

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργείται κάκε αντίκετθ διάταξθ που 

ρυκμίηει διαφορετικά κζματα ςχετικά με τθ διαμεςολάβθςθ. Οι διατάξεισ του 

άρκρου 1 του ν. 3898/2010 διατθροφνται ςε ιςχφ. 

 

Άρκρο 206 

Ζναρξθ ιςχφοσ  

Θ ιςχφσ του παρόντοσ Κεφαλαίου Β’ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, εκτόσ από άρκρα 200, 201, 202 και 203 που τίκενται ςε ιςχφ τρεισ (3) 

μινεσ από τθ δθμοςίευςι του και του άρκρου 182 που τίκεται ςε ιςχφ εννζα (9) μινεσ 

από τθ δθμοςίευςι του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

Άρκρο 207 

1. Το άρκρο 927 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 



 

 

«Άρκρο 927 

Θ αναγκαςτικι εκτζλεςθ γίνεται με επιμζλεια εκείνου που ζχει δικαίωμα να τθν ενεργιςει, 

ο οποίοσ δίνει, επάνω ςτο απόγραφο, τθ ςχετικι εντολι ςε οριςμζνο δικαςτικό επιμελθτι 

και ορίηει τον τρόπο και αν είναι δυνατό και τα αντικείμενα επάνω ςτα οποία κα γίνει θ 

εκτζλεςθ. Αν πρόκειται για κατάςχεςθ κινθτοφ ι ακινιτου, ορίηει ωσ υπάλλθλο, ενϊπιον 

του οποίου κα διενεργθκεί θλεκτρονικά ο πλειςτθριαςμόσ, ςυμβολαιογράφο τθσ 

περιφζρειασ του τόπου όπου κα γίνει θ κατάςχεςθ. Εάν, για οποιονδιποτε λόγο, δεν είναι 

δυνατό να οριςκεί ςυμβολαιογράφοσ του τόπου εκτζλεςθσ, τότε ο επιςπεφδων 

περιλαμβάνει ςτθν εντολι τθ διλωςθ να οριςτεί ςυμβολαιογράφοσ διοριςμζνοσ ςτθν 

περιφζρεια του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι, αν και αυτό δεν 

είναι δυνατό, του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ. Θ εντολι 

πρζπει να χρονολογείται και να υπογράφεται από το δικαιοφχο ι τον πλθρεξοφςιο του και 

δίνει τθν εξουςία να ενεργθκοφν όλεσ οι πράξεισ τθσ εκτζλεςθσ, εκτόσ αν ορίηεται 

διαφορετικά ςε αυτιν.» 

 

2. Θ παρ. 3 του άρκρου 933 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«3. 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. Αν 

πρόκειται για εκτζλεςθ για τθν ικανοποίθςθ χρθματικϊν απαιτιςεων, τόποσ εκτζλεςθσ 

είναι ο τόποσ κατάςχεςθσ, ακόμθ και εάν ζχει οριςτεί υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ 

ςυμβολαιογράφοσ που ζχει τθν ζδρα του ςε άλλθ περιφζρεια.» 

 

3. Θ παρ. 3 του άρκρου 943 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«3. Αν δεν υπάρχουν τα πρόςωπα τθσ παραγράφου 2 ι αν αρνοφνται να παραλάβουν τα 

κινθτά πράγματα, ο δικαςτικόσ επιμελθτισ τα παραδίδει ςε μεςεγγυοφχο τον οποίο διορίηει 

ο ίδιοσ και, φςτερα από άδεια του ειρθνοδίκθ τθσ περιφζρειασ του τόπου τθσ εκτζλεςθσ 

που δικάηει κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 686 επ. πλειςτθριάηει τα κινθτά πράγματα. Ο 

ειρθνοδίκθσ που δίνει τθν άδεια ορίηει ςυνάμα τον τόπο, τον υπάλλθλο, τθν θμζρα και ϊρα 

του πλειςτθριαςμοφ. Εάν, για οποιονδιποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να οριςκεί 

ςυμβολαιογράφοσ του τόπου όπου βρίςκονται τα κινθτά, ωσ υπάλλθλοσ του 



 

 

πλειςτθριαςμοφ μπορεί να οριςτεί ςυμβολαιογράφοσ διοριςμζνοσ ςτθν περιφζρεια του 

ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του 

ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ. Ο πλειςτθριαςμόσ δεν 

μπορεί να οριςτεί πριν περάςουν δζκα (10) θμζρεσ αφότου προςκλθκεί εγγράφωσ εκείνοσ 

κατά του οποίου ςτρζφεται θ εκτζλεςθ να παραλάβει τα πράγματα. Το πλειςτθρίαςμα 

κατατίκεται δθμόςια, αφοφ αφαιρεκοφν τα ζξοδα.» 

 

4. Οι παρ. 2 και 4 του άρκρο 954 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ 

εξισ: 

- «2. Θ καταςχετιρια ζκκεςθ πρζπει να περιζχει, εκτόσ από τα ουςιϊδθ που απαιτοφνται 

από το άρκρο 117 και α) ακριβι περιγραφι του καταςχεμζνου πράγματοσ, ϊςτε να μθ 

γεννιζται αμφιβολία για τθν ταυτότθτά του, β) αναφορά τθσ εκτίμθςθσ του καταςχεμζνου 

που ζκανε ο δικαςτικόσ επιμελθτισ ι ο πραγματογνϊμονασ, γ) τιμι πρϊτθσ προςφοράσ 

που πρζπει να είναι τουλάχιςτον τα δφο τρίτα τθσ αξίασ, ςτθν οποία εκτιμικθκε το 

καταςχεμζνο κινθτό πράγμα, δ) αναφορά του εκτελεςτοφ τίτλου ςτον οποίο βαςίηεται θ 

εκτζλεςθ, τθσ επιταγισ που επιδόκθκε ςτον οφειλζτθ και του ποςοφ για το οποίο γίνεται θ 

κατάςχεςθ, ε) αναφορά τθσ θμζρασ του πλειςτθριαςμοφ, θ οποία ορίηεται υποχρεωτικά 

επτά (7) μινεσ από τθν θμζρα περάτωςθσ τθσ κατάςχεςθσ και όχι πάντωσ μετά τθν 

παρζλευςθ οκτϊ (8) μθνϊν από τθν θμζρα αυτι, του τόπου του πλειςτθριαςμοφ, κακϊσ και 

του ονόματοσ του υπαλλιλου του πλειςτθριαςμοφ. 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 θ τυχόν διενζργειά του ενϊπιον ςυμβολαιογράφου 

διοριςμζνου ςτθν περιφζρεια του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι 

του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ.»  

- «4. Φςτερα από ανακοπι του επιςπεφδοντοσ ι του κακ’ ου θ εκτζλεςθ ι οποιουδιποτε 

άλλου ζχει ζννομο ςυμφζρον, το αρμόδιο κατά το άρκρο 933 δικαςτιριο, δικάηοντασ κατά 

τθ διαδικαςία των άρκρων 686 επ., μπορεί να διατάξει τθ διόρκωςθ τθσ ζκκεςθσ, ιδίωσ ωσ 

προσ τθν περιγραφι του καταςχεκζντοσ, τθν εκτίμθςθ και τθν τιμι πρϊτθσ προςφοράσ. Θ 

ανακοπι είναι απαράδεκτθ αν δεν κατατεκεί το αργότερο δεκαπζντε (15) εργάςιμεσ θμζρεσ 

πριν από τθν θμζρα του πλειςτθριαςμοφ. Θ απόφαςθ πρζπει να δθμοςιεφεται ζωσ τισ 12:00 

το μεςθμζρι τθσ όγδοθσ πριν από τον πλειςτθριαςμό θμζρασ και αναρτάται τθν ίδια θμζρα 

με επιμζλεια τθσ γραμματείασ ςτθν ιςτοςελίδα δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν του Δελτίου 



 

 

Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Τομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου Ταμείου 

Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων.» 

 

5. Από το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 955 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ 

διαγράφεται θ φράςθ «και τθν τυχόν διενζργεια αυτοφ με θλεκτρονικά μζςα, ςφμφωνα 

με τθν εντολι για εκτζλεςθ του άρκρου 927»  

 

6. Το άρκρο 959 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 «Άρκρο 959 

1. Τα καταςχεμζνα πράγματα πλειςτθριάηονται με θλεκτρονικά μζςα ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου τθσ περιφζρειασ του τόπου όπου ζγινε θ κατάςχεςθ. Εάν, για 

οποιονδιποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να οριςκεί ςυμβολαιογράφοσ του τόπου εκτζλεςθσ 

(κατάςχεςθσ), τα καταςχεμζνα πράγματα πλειςτθριάηονται ενϊπιον ςυμβολαιογράφου τθσ 

περιφζρειασ του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι, αν και αυτό δεν 

είναι δυνατό, του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ. Ο 

πλειςτθριαςμόσ των καταςχεμζνων διενεργείται μζςω των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων 

πλειςτθριαςμοφ από τον πιςτοποιθμζνο, για τον ςκοπό αυτόν, υπάλλθλο του θλεκτρονικοφ 

πλειςτθριαςμοφ. Ο πλειςτθριαςμόσ διενεργείται ενϊπιον του ίδιου ςυμβολαιογράφου που 

ορίςτθκε αρχικά και ςτθν περίπτωςθ πολλαπλϊν καταςχζςεων. 

2. Θ κυριότθτα, διοίκθςθ και διαχείριςθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων πλειςτθριαςμοφ 

ανικει ςτουσ κατά τόπον αρμοδίουσ ςυμβολαιογραφικοφσ ςυλλόγουσ. 

3. Τα θλεκτρονικά ςυςτιματα πλειςτθριαςμοφ περιζχουν όλα τα πλθροφοριακά ςτοιχεία τα 

οποία περιλαμβάνονται ςτο απόςπαςμα τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ. 

4. Στον θλεκτρονικό πλειςτθριαςμό λαμβάνουν μζροσ υποψιφιοι πλειοδότεσ που ζχουν 

προθγουμζνωσ πιςτοποιθκεί ςτα θλεκτρονικά ςυςτιματα πλειςτθριαςμϊν. Ρλειοδοςία 

περιςςότερων από κοινοφ δεν είναι δυνατι. 

5. Κάκε υποψιφιοσ πλειοδότθσ δθλϊνει τθ ςυμμετοχι του ςε ςυγκεκριμζνο 

πλειςτθριαςμό, ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτοφ, αφοφ ζχει καταβάλει τθν εγγφθςθ τθσ 

παραγράφου 1 του άρκρου 965 και ζχει υποβάλει θλεκτρονικά το πλθρεξοφςιο τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 1003, μζχρι ϊρα 15:00, δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν 



 

 

οριςκείςα θμζρα του πλειςτθριαςμοφ. Οι προςφορζσ, με ποινι ακυρότθτασ, δεν πρζπει να 

περιλαμβάνουν αίρεςθ ι όρο, και είναι ανζκκλθτεσ. Το τζλοσ χριςθσ των ςυςτθμάτων για 

τθ διενζργεια του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ καταβάλλεται από τον υπερκεματιςτι. Θ 

κατάκεςθ τθσ εγγφθςθσ, του τζλουσ χριςθσ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων 

πλειςτθριαςμϊν και του πλειςτθριάςματοσ γίνεται αποκλειςτικά ςε ειδικό ακατάςχετο 

επαγγελματικό λογαριαςμό που κα διατθρείται ςε ελλθνικό τραπεηικό ίδρυμα από τον 

υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ. Κάκε υποψιφιοσ πλειοδότθσ διορίηει με θλεκτρονικι 

διλωςθ αντίκλθτο που κατοικεί ςτθν περιφζρεια του πρωτοδικείου του τόπου τθσ 

εκτζλεςθσ μζχρι ϊρα 15:00 δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν οριςκείςα θμζρα του 

πλειςτθριαςμοφ, διαφορετικά αντίκλθτοσ κεωρείται ο γραμματζασ του πρωτοδικείου του 

τόπου τθσ εκτζλεςθσ. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόηεται, ακόμθ και όταν ο πλειςτθριαςμόσ 

διενεργείται ενϊπιον ςυμβολαιογράφου διοριςμζνου ςτθν περιφζρεια του 

ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου 

τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ. 

6. Ο υπάλλθλοσ του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου ελζγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία διαπιςτϊνει με πράξθ του, 

μζχρι ϊρα 17.00 τθσ προθγοφμενθσ του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ θμζρασ, τθν τιρθςθ 

των διατυπϊςεων που ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ και υποβάλλει ςτα 

θλεκτρονικά ςυςτιματα πλειςτθριαςμοφ κατάλογο των υποψιφιων πλειοδοτϊν που 

δικαιοφνται να λάβουν μζροσ. 

7. Αν τα καταςχεμζνα πράγματα βρίςκονται ςτθν περιφζρεια περιςςότερων ειρθνοδικείων, 

ο πλειςτθριαςμόσ διενεργείται, κατ’ επιλογι του επιςπεφδοντοσ, ςτθν περιφζρεια 

οποιουδιποτε εκ των άνω ειρθνοδικείων. Εάν ο πλειςτθριαςμόσ μπορεί να γίνει 

θλεκτρονικά ςε μία μόνο από αυτζσ, επιλζγεται υποχρεωτικά θ περιφζρεια του 

ςυγκεκριμζνου ειρθνοδικείου και αν, για οποιονδιποτε λόγο, δεν μπορεί να διενεργθκεί ςε 

καμία από αυτζσ, επιλζγεται θ περιφζρεια του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ 

πρωτεφουςασ του κράτουσ. Αρμόδιο για τθν επίλυςθ των διαφορϊν που αναφφονται από 

τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ είναι το δικαςτιριο του τόπου εκτζλεςθσ. 

8. Οι θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί διενεργοφνται μόνο εργάςιμθ θμζρα Τετάρτθ ι Ρζμπτθ 

ι Ραραςκευι, από τισ 10:00 π.μ. ζωσ τισ 14.00 ι από τισ 14.00 ζωσ τισ 18:00. Σε περίπτωςθ 

υποβολισ προςφοράσ κατά το τελευταίο λεπτό του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ, ιτοι 

από ϊρα 13:59:00 ζωσ 13:59:59 ι από ϊρα 17:59:00 ζωσ 17:59:59 δίδεται αυτόματθ 

παράταςθ πζντε (5) λεπτϊν. Για κάκε προςφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό 



 

 

τθσ παράταςθσ, δίδεται νζα αυτόματθ παράταςθ πζντε (5) λεπτϊν, εφόςον υποβλθκεί 

μεγαλφτερθ προςφορά. Οι παρατάςεισ μποροφν να ςυνεχιςκοφν για χρονικό διάςτθμα όχι 

μεγαλφτερο των δφο (2) ωρϊν από τθν οριςκείςα ϊρα λιξθσ του θλεκτρονικοφ 

πλειςτθριαςμοφ, οπότε ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία υποβολισ προςφορϊν. Θλεκτρονικόσ 

πλειςτθριαςμόσ δεν μπορεί να γίνει από 1θ Αυγοφςτου ζωσ 31 Αυγοφςτου, κακϊσ και τθν 

προθγοφμενθ και τθν επομζνθ εβδομάδα τθσ θμζρασ των εκλογϊν για τθν ανάδειξθ 

βουλευτϊν, αντιπροςϊπων ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και Οργάνων Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. Θ απαγόρευςθ αυτι ιςχφει και για τισ επαναλθπτικζσ εκλογζσ και μόνο για 

τισ περιφζρειεσ που διεξάγονται τζτοιεσ, εκτόσ αν πρόκειται για πλοία, αεροςκάφθ και για 

πράγματα που μποροφν να υποςτοφν φκορά. 

9. Ο θλεκτρονικόσ πλειςτθριαςμόσ είναι ανοικτοφ πλειοδοτικοφ τφπου κατά τον οποίο 

υποβάλλονται διαδοχικζσ προςφορζσ. Οι ςυμμετζχοντεσ υποβάλλουν ςυνεχϊσ προςφορά 

μεγαλφτερθ από τθν εκάςτοτε μζγιςτθ ζωσ το χρόνο λιξθσ τθσ υποβολισ προςφορϊν. Στα 

θλεκτρονικά ςυςτιματα καταγράφονται όλεσ οι υποβλθκείςεσ κατά τα ανωτζρω 

προςφορζσ. 

10. Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, οι υποψιφιοι πλειοδότεσ ενθμερϊνονται αμζςωσ από 

τα ςυςτιματα για το ποςό τθσ προςφοράσ τουσ, τον ακριβι χρόνο υποβολισ τθσ, κακϊσ και 

ότι αυτι ζχει καταγραφεί. Ο υποψιφιοσ πλειοδότθσ ενθμερϊνεται για τθν εκάςτοτε 

μζγιςτθ υποβλθκείςα προςφορά. 

11. Πλοι οι υποψιφιοι πλειοδότεσ που λαμβάνουν μζροσ ςτον θλεκτρονικό πλειςτθριαςμό 

ενθμερϊνονται αμζςωσ από τα ςυςτιματα για τυχόν αναςτολι, ματαίωςθ ι διακοπι του 

πλειςτθριαςμοφ, κακϊσ και για το λόγο αυτισ. 

12. Μετά τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ των πλειοδοτικϊν προςφορϊν, ανακοινϊνεται 

το αποτζλεςμα του πλειςτθριαςμοφ μζςω των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων. Πςοι ζχουν 

λάβει μζροσ ςτον θλεκτρονικό πλειςτθριαςμό ενθμερϊνονται αμελλθτί για το αποτζλεςμά 

του. Ο υπάλλθλοσ του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ ςυντάςςει τθν ζκκεςθ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 965, κατακυρϊνοντασ τα πράγματα ςτον πλειοδότθ. 

13. Στον θλεκτρονικό πλειςτθριαςμό κινθτϊν, ο υπερκεματιςτισ ζχει υποχρζωςθ να 

καταβάλει ςτον ειδικό τραπεηικό επαγγελματικό λογαριαςμό του υπαλλιλου του 

πλειςτθριαςμοφ το πλειςτθρίαςμα και το τζλοσ χριςθσ το αργότερο τθν τρίτθ εργάςιμθ 

θμζρα από τον πλειςτθριαςμό. Με τθν καταβολι του πλειςτθριάςματοσ και του τζλουσ 

χριςθσ, το κατακυρωμζνο πράγμα παραδίδεται ςτον υπερκεματιςτι. Θ παράδοςθ του 



 

 

πράγματοσ ςτον υπερκεματιςτι δεν μπορεί να γίνει πριν τθν καταβολι του 

πλειςτθριάςματοσ και του τζλουσ χριςθσ. Ο υπάλλθλοσ του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ 

οφείλει, το αργότερο τθν πζμπτθ 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. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, μζροσ του 

ανωτζρω ποςοφ, το οποίο κακορίηεται με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 14 του παρόντοσ, 

αποδίδεται από τον οικείο ςυμβολαιογραφικό ςφλλογο ςτο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. Οι ειδικότεροι όροι 

τθσ τιρθςθσ των επαγγελματικϊν τραπεηικϊν λογαριαςμϊν των υπαλλιλων των 

πλειςτθριαςμϊν ορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Δικαιοςφνθσ, 

Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. 

14. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

κακορίηονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίασ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων 

πλειςτθριαςμοφ, οι λεπτομζρειεσ υποβολισ των πλειοδοτικϊν προςφορϊν, θ διαδικαςία 

πιςτοποίθςθσ και εγγραφισ χρθςτϊν ςτα ςυςτιματα, το φψοσ και ο τρόποσ κακοριςμοφ, 

επιμεριςμοφ, είςπραξθσ και απόδοςθσ του τζλουσ χριςθσ των ςυςτθμάτων, 

αναπροςαρμογισ του τζλουσ χριςθσ και του μζρουσ αυτοφ που αποδίδεται ςτο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., 

κακϊσ και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια.» 

 

7. Το άρκρο 959 Α του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ καταργείται.  

 

8. Το άρκρο 964 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Εκείνοσ κατά του οποίου ςτρζφεται θ εκτζλεςθ, ορίηει εγγράφωσ, εφόςον το επικυμεί, 

προσ τον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ, τθ ςειρά με τθν οποία κα κατακυρϊνονται τα 

καταςχεμζνα πράγματα, το αργότερο δφο (2) θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του θλεκτρονικοφ 

πλειςτθριαςμοφ. Ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ δφναται να ορίςει ο ίδιοσ ςε περίπτωςθ 

μθ ζγγραφθσ ειδοποιιςεωσ του κακ` ου θ εκτζλεςθ τθν ςειρά κατακφρωςθσ. Ο υπάλλθλοσ 

του πλειςτθριαςμοφ ενθμερϊνει τα θλεκτρονικά ςυςτιματα για τθ ςειρά κατακφρωςθσ των 

καταςχεμζνων πραγμάτων. 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 και δεν ςυντάςςεται ωσ προσ αυτά ζκκεςθ πλειςτθριαςμοφ και 

κατακφρωςθσ.» 

 

9. Το άρκρο 965 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 965  

1. Θ πλειοδοςία αρχίηει με βάςθ τθν τιμι τθσ πρϊτθσ προςφοράσ. Δεν μποροφν να 

πλειοδοτιςουν ο οφειλζτθσ, ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ και οι υπάλλθλοί του και 

περιςςότεροι πλειοδότεσ από κοινοφ. Ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ οφείλει, αν 

προβλθκεί εγγράφωσ πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αντίρρθςθ από τον επιςπεφδοντα ι 

τον κακ’ ου θ εκτζλεςθ ι από οποιονδιποτε πλειοδότθ να αποκλείςει από τθν πλειοδοςία 

κάκε πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου επιςπεφδεται αναπλειςτθριαςμόσ, εφόςον το γεγονόσ 

αυτό προκφπτει από δθμόςιο ζγγραφο ι ομολογείται. Κάκε πλειοδότθσ οφείλει να 

κατακζτει, ςε μετρθτά ι με μεταφορά πίςτωςθσ ςτον ειδικό τραπεηικό επαγγελματικό 

λογαριαςμό του υπαλλιλου του πλειςτθριαςμοφ ι με εγγυθτικι επιςτολι τράπεηασ, 

διάρκειασ τουλάχιςτον ενόσ (1) μινα ι με επιταγι που ζχει εκδοκεί από τράπεηα ι άλλο 

πιςτωτικό ίδρυμα, εγγυοδοςία ίςθ προσ το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ τιμισ τθσ πρϊτθσ 

προςφοράσ. Αν υπερκεματιςτισ αναδείχκθκε άλλοσ ι αν θ κατακφρωςθ ματαιϊκθκε από 

οποιονδιποτε λόγο, θ εγγυοδοςία επιςτρζφεται ςε εκείνον που τθν είχε κατακζςει αμζςωσ 

μετά το πζρασ του πλειςτθριαςμοφ. 

2. Τα πράγματα που πλειςτθριάηονται κατακυρϊνονται ςτον πλειοδότθ που προςφζρει τθ 

μεγαλφτερθ τιμι. Ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ πρζπει να καταχωρίηει ςτθν ζκκεςι 

του όλεσ τισ προςφορζσ που ζγιναν. 

 3. Ο υπερκεματιςτισ ζχει υποχρζωςθ να καταβάλει ςτον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ το 

πλειςτθρίαςμα ςε μετρθτά ι με μεταφορά πίςτωςθσ ςτον ειδικό τραπεηικό επαγγελματικό 

λογαριαςμό του υπαλλιλου του πλειςτθριαςμοφ ι με επιταγι ζκδοςθσ τράπεηασ που 

λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα, μόλισ γίνει θ κατακφρωςθ, και αμζςωσ μετά του 

παραδίδεται το κατακυρωμζνο πράγμα. Θ παράδοςθ του πράγματοσ ςτον υπερκεματιςτι 

δεν μπορεί να γίνει πριν αυτόσ καταβάλει το πλειςτθρίαςμα και το τζλοσ χριςθσ. 



 

 

4. Ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ οφείλει, το αργότερο τθν πζμπτθ εργάςιμθ θμζρα από 

τον πλειςτθριαςμό, να κατακζςει εντόκωσ το πλειςτθρίαςμα ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 

και Δανείων. Οι 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 

δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κακορίηονται οι όροι και θ διαδικαςία και 

οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτθν απόδοςθ του πλειςτθριάςματοσ ςτουσ 

δικαιοφχοσ, κακϊσ και άλλο ςχετικό ηιτθμα. Θ κατάκεςθ είναι ακατάςχετθ, δεν εμπίπτει 

ςτθν πτωχευτικι περιουςία και δεν υπόκειται ςτισ δεςμεφςεισ που επιβάλλει το Δθμόςιο 

για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του. 

5. Αν ο υπερκεματιςτισ δεν καταβάλει εμπροκζςμωσ το πλειςτθρίαςμα και το τζλοσ 

χριςθσ, ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ οφείλει μζςα ςτισ επόμενεσ δφο (2) εργάςιμεσ 

θμζρεσ να τον οχλιςει με εξϊδικθ πρόςκλθςθ που επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι. 

Αν ο υπερκεματιςτισ δεν καταβάλει το πλειςτθρίαςμα μζςα ςτισ επόμενεσ από τθν όχλθςθ 

πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ, θ κατακφρωςθ ςε αυτόν ανατρζπεται, θ εγγυοδοςία που ζχει 

κατακζςει καταπίπτει, καλοφνται δε οι επόμενοι πλειοδότεσ, θ προςφορά των οποίων, 

ακροιηομζνθ με το ποςό τθσ εγγυοδοςίασ που κατζπεςε, είναι ίςθ με το πλειςτθρίαςμα, να 

καταβάλουν ςε τακτι θμζρα που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ, το ποςό που είχαν προςφζρει. 

Θ πρόςκλθςθ επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι. Αν εμφανιςκοφν περιςςότεροι 

ενδιαφερόμενοι ςυντάςςεται ςχετικι ζκκεςθ από το ςυμβολαιογράφο και θ κατακφρωςθ 

γίνεται ςε εκείνον που είχε προςφζρει κατά τον πλειςτθριαςμό το μεγαλφτερο ποςόν. Το 

πλειςτθρίαςμα ςυνίςταται ςτο άκροιςμα του ποςοφ που καταβλικθκε και τθσ εγγυοδοςίασ 

του αρχικοφ υπερκεματιςτι που κατζπεςε. Αν, κατά τθν ελεφκερθ κρίςθ του υπαλλιλου 

του πλειςτθριαςμοφ, θ κατά τα προθγοφμενα εδάφια πρόςκλθςθ των επόμενων 

πλειοδοτϊν είναι αδφνατθ ι ιδιαίτερα δυςχερισ για λόγουσ που εκτίκενται ςε ςχετικι 

ζκκεςθ, κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ που θ διαδικαςία αυτι δεν τελεςφόρθςε, γίνεται 

αναπλειςτθριαςμόσ κατά τισ διατάξεισ των επόμενων εδαφίων. Θ επίςπευςθ του 

αναπλειςτθριαςμοφ γίνεται είτε με επιμζλεια του υπαλλιλου του πλειςτθριαςμοφ είτε από 

τον υπζρ ου ι από τον κακ’ ου θ εκτζλεςθ ι από κάκε δανειςτι που ζχει αναγγελκεί με 

τίτλο εκτελεςτό. Ο αναπλειςτθριαςμόσ επιςπεφδεται με πράξθ του υπαλλιλου του 

πλειςτθριαςμοφ ι με διλωςθ προσ τον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ του υπζρ ου ι του 

κακ’ ου ι του δανειςτι, για τθν οποία ςυντάςςεται πράξθ. Ρερίλθψθ τθσ πράξθσ, θ οποία 



 

 

περιζχει και όςα πρζπει να περιλαμβάνονται ςτο απόςπαςμα τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ, 

δθμοςιεφεται με επιμζλεια του υπαλλιλου του πλειςτθριαςμοφ ςτθν Ιςτοςελίδα 

Δθμοςιεφςεων Ρλειςτθριαςμϊν του Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του Τομζα 

Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων. Θ διάταξθ του 

άρκρου 959 παράγραφοσ 8 εφαρμόηεται αναλόγωσ και θ ςχετικι προκεςμία υπολογίηεται 

αφότου ςυνταχκεί θ πράξθ. Ο αρχικόσ υπερκεματιςτισ, που δεν κατζβαλε το 

πλειςτθρίαςμα, δεν μπορεί να πλειοδοτιςει, δικαιοφται όμωσ, ζωσ ότου αρχίςει θ 

πλειοδοςία, να καταβάλει το οφειλόμενο πλειςτθρίαςμα, με τον τόκο υπερθμερίασ, κακϊσ 

και τα ζξοδα του αναπλειςτθριαςμοφ και να ηθτιςει να του κατακυρωκεί το πράγμα. 

6. Αν  κατά  τον  αναπλειςτθριαςμό δεν επιτευχκεί το ίδιο πλειςτθρίαςμα, ο πρϊτοσ 

υπερκεματιςτισ, που  δεν  κατζβαλε,  ευκφνεται για  τθ  διαφορά εντόκωσ, με το επιτόκιο 

υπερθμερίασ. Θ εγγυοδοςία που είχε κατακζςει, με τουσ τυχόν τόκουσ τθσ,  καταλογίηεται  

ςτθ  διαφορά για  τθν  οποία  ευκφνεται. Αν απομζνει επιπλζον διαφορά, θ ζκκεςθ του 

αναπλειςτθριαςμοφ  αποτελεί  εναντίον  του  τίτλο  εκτελεςτό για τθ ςυμπλιρωςθ. Αν 

ζγιναν περιςςότεροι  αναπλειςτθριαςμοί, όλοι οι προθγοφμενοι διαδοχικοί 

υπερκεματιςτζσ, που δεν κατζβαλαν, εξακολουκοφν να ευκφνονται εισ ολόκλθρον για τθν 

τυχόν διαφορά μεταξφ του αρχικοφ πλειςτθριάςματοσ και του πλειςτθριάςματοσ που 

τελικά επιτεφχκθκε και καταβλικθκε, χωρίσ όμωσ θ ευκφνθ του κακενόσ να υπερβαίνει το 

ποςόν τθσ διαφοράσ από τθ δίκθ του οφειλι. Οι εγγυοδοςίεσ που είχαν κατατεκεί από τουσ 

προθγοφμενουσ διαδοχικοφσ υπερκεματιςτζσ δεν επιςτρζφονται ζωσ ότου καταβλθκεί το 

πλειςτθρίαςμα από τον τελικό υπερκεματιςτι, προκειμζνου να γίνει ο ωσ άνω 

καταλογιςμόσ ςτθν τυχόν διαφορά. Ο υπερκεματιςτισ που δεν κατζβαλε δεν δικαιοφται, αν 

κατά τον αναπλειςτθριαςμό επιτεφχκθκε μεγαλφτερο πλειςτθρίαςμα, να απαιτιςει το 

επιπλζον. 

7. 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.» 

 

10. Το άρκρο 966 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 966 



 

 

1. Αν δεν παρουςιαςτοφν πλειοδότεσ ι δεν υποβλθκοφν προςφορζσ, το πράγμα που 

πλειςτθριάηεται κατακυρϊνεται ςτθν τιμι τθσ πρϊτθσ προςφοράσ ςε εκείνον υπζρ του 

οποίου ζγινε θ εκτζλεςθ, αν το ηθτιςει. Αν δεν υποβλθκεί αίτθςθ, γίνεται νζοσ 

πλειςτθριαςμόσ μζςα ςε ςαράντα θμζρεσ. 

2. Αν ςτο νζο πλειςτθριαςμό δεν γίνει κατακφρωςθ, το αρμόδιο δικαςτιριο του άρκρου 933 

που δικάηει κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 686 επ., φςτερα από αίτθςθ οποιουδιποτε 

ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νζοσ πλειςτθριαςμόσ μζςα ςε τριάντα 

θμζρεσ, με τθν ίδια ι κατϊτερθ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ ι να επιτρζψει μζςα ςτθν ίδια 

προκεςμία να πωλθκεί ελεφκερα το πράγμα από τον υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ ςε 

εκείνον υπζρ του οποίου ζγινε θ εκτζλεςθ ι ςε τρίτον, με τίμθμα που ορίηεται από το 

δικαςτιριο, το οποίο μπορεί να ορίςει και να πλθρωκεί με δόςεισ μζροσ του τιμιματοσ. 

3. Αν και ο νζοσ πλειςτθριαςμόσ ζμεινε χωρίσ αποτζλεςμα ι δεν κατζςτθ δυνατι θ 

ελεφκερθ εκποίθςθ, το αρμόδιο δικαςτιριο του άρκρου 933, που δικάηει κατά τθ 

διαδικαςία των άρκρων 686 επ., φςτερα από αίτθςθ οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον 

μπορεί να άρει τθν κατάςχεςθ ι να διατάξει να γίνει αργότερα νζοσ πλειςτθριαςμόσ με τθν 

ίδια ι κατϊτερθ τιμι πρϊτθσ προςφοράσ.» 

 

11. Στθν παρ. 2 του άρκρο 969 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ μετά τθ λζξθ 

«αναγγζλκθκαν» προςτίκεται θ φράςθ «κακϊσ και το τζλοσ χριςθσ του θλεκτρονικοφ 

ςυςτιματοσ πλειςτθριαςμοφ». 

 

12. Στθν περ. βϋ τθσ παρ. 1 του άρκρο 972 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ θ φράςθ 

«πζντε θμζρεσ (5) πριν από τον πλειςτθριαςμό» αντικακίςταται από τθ φράςθ «δζκα 

πζντε (15) θμζρεσ μετά τον πλειςτθριαςμό».  

 

13. Στο άρκρο 988 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ προςτίκεται ςτθν μεν παρ. 1 

προτελευταίο εδάφιο ςτθ δε παρ. 2 τελευταίο εδάφιο, ωσ εξισ: 

 «Εάν, για οποιονδιποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να οριςκεί ςυμβολαιογράφοσ του τόπου 

εκτζλεςθσ, αρμόδιοσ για τθ διανομι μπορεί να οριςτεί και ςυμβολαιογράφοσ διοριςμζνοσ 

ςτθν περιφζρεια του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι, αν και αυτό 

δεν είναι δυνατό, του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ.» 



 

 

 

14. Από το μεν δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 995 του Κϊδικα Ρολιτικισ 

Δικονομίασ διαγράφεται θ φράςθ «και τθν τυχόν διενζργεια αυτοφ με θλεκτρονικά 

μζςα», θ δε παρ. 6 του άρκρου 995 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ καταργείται. 

 

15. Το άρκρο 998 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 998 

 1. Το καταςχεμζνο ακίνθτο πλειςτθριάηεται με θλεκτρονικά μζςα ενϊπιον του 

ςυμβολαιογράφου τθσ περιφζρειασ όπου βρίςκεται το ακίνθτο. Εάν, για οποιονδιποτε 

λόγο, δεν είναι δυνατό να οριςκεί ςυμβολαιογράφοσ του τόπου εκτζλεςθσ (κατάςχεςθσ), το 

καταςχεμζνο ακίνθτο πλειςτθριάηεται ενϊπιον ςυμβολαιογράφου διοριςμζνου ςτθν 

περιφζρεια του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι, αν και αυτό δεν 

είναι δυνατό, του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ. Το άρκρο 

959 εφαρμόηεται και ςτον πλειςτθριαςμό ακινιτων. 

 2. Ο πλειςτθριαςμόσ δεν μπορεί να γίνει από τθν 1θ ζωσ και τισ 31 Αυγοφςτου, κακϊσ και 

τθν προθγουμζνθ και τθν επομζνθ Τετάρτθ τθσ θμζρασ των εκλογϊν για τθν ανάδειξθ 

βουλευτϊν, αντιπροςϊπων ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και Οργάνων Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. Θ απαγόρευςθ αυτι ιςχφει και για τισ επαναλθπτικζσ εκλογζσ και μόνο για 

τισ περιφζρειεσ που διεξάγονται τζτοιεσ. 

3. Θ διάταξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςχετικά με τθν απαγόρευςθ πλειςτθριαςμοφ 

από τθν 1 θ ζωσ και τισ 31 Αυγοφςτου δεν εφαρμόηεται, όταν πρόκειται για πλοία και 

αεροςκάφθ. 

 4. Αν τα καταςχεμζνα πράγματα βρίςκονται ςτθν περιφζρεια περιςςότερων ειρθνοδικείων, 

ο πλειςτθριαςμόσ διενεργείται, κατ’ επιλογι του επιςπεφδοντοσ, ςτθν περιφζρεια 

οποιουδιποτε εκ των άνω ειρθνοδικείων. Εάν ο πλειςτθριαςμόσ μπορεί να γίνει 

θλεκτρονικά ςε μία μόνο από αυτζσ, επιλζγεται υποχρεωτικά θ περιφζρεια του 

ςυγκεκριμζνου ειρθνοδικείου, και, αν για οποιονδιποτε λόγο, δεν μπορεί να διενεργθκεί 

ςε καμία από αυτζσ, τότε επιλζγεται θ περιφζρεια του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ 

πρωτεφουςασ του κράτουσ. Αρμόδιο για τθν επίλυςθ των διαφορϊν που αναφφονται από 

τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ είναι το δικαςτιριο του τόπου εκτζλεςθσ. 



 

 

5. Φςτερα από αίτθςθ οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον, το δικαςτιριο του άρκρου 

933, δικάηοντασ κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 686 επ., μπορεί να διατάξει να γίνει 

ταυτόχρονα θ πϊλθςθ του καταςχεμζνου ακινιτου, ολόκλθρου ι τμθματικά, με βάςθ 

ςχεδιάγραμμα ι ςχζδιο μθχανικοφ ι γεωμζτρθςθ, που υποβάλλεται μαηί με τθν αίτθςθ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ κατακφρωςθ τότε μόνο γίνεται τμθματικά ςε όποιουσ πλειοδοτοφν 

τμθματικά, όταν το ςφνολο των προςφορϊν τουσ είναι μεγαλφτερο από τθν τιμι που 

προςφζρεται για να πωλθκεί ςυνολικά. 

 6. Μετά από αίτθςθ του οφειλζτθ, το δικαςτιριο του άρκρου 933, το οποίο δικάηει κατά τθ 

διαδικαςία των άρκρων 686 επ., μπορεί να επιτρζψει να πωλθκεί ελεφκερα το ακίνθτο με 

τίμθμα το οποίο ορίηεται από το δικαςτιριο. Θ πϊλθςθ αυτι γίνεται από τον υπάλλθλο του 

πλειςτθριαςμοφ το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν από τον πλειςτθριαςμό με ταυτόχρονθ 

εξόφλθςθ του τιμιματοσ. Αν θ πϊλθςθ δεν πραγματοποιθκεί κατά το προθγοφμενο 

εδάφιο, ο πλειςτθριαςμόσ διεξάγεται κατά τθν οριςκείςα θμερομθνία.» 

 

16. Το άρκρο 998Α του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ καταργείται. 

 

17. Το άρκρο 1001 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 1001  

Αν με τθν ίδια ζκκεςθ καταςχζκθκαν περιςςότερα ακίνθτα που βρίςκονται ςτθν ίδια 

περιφζρεια, αυτά πλειςτθριάηονται χωριςτά τθν ίδια θμζρα. Εκείνοσ κατά του οποίου 

ςτρζφεται θ εκτζλεςθ, εφόςον το επικυμεί, ορίηει εγγράφωσ προσ τον υπάλλθλο του 

πλειςτθριαςμοφ τθ ςειρά με τθν οποία κα κατακυρϊνονται τα καταςχεμζνα πράγματα, το 

αργότερο δφο (2) θμζρεσ πριν τθ διενζργεια του πλειςτθριαςμοφ. Ο υπάλλθλοσ του 

πλειςτθριαςμοφ δφναται να ορίςει ο ίδιοσ, ςε περίπτωςθ μθ ζγγραφθσ ειδοποιιςεωσ του 

κακ’ ου θ εκτζλεςθ, τθ ςειρά κατακφρωςθσ. 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.» 

 



 

 

18. Στο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 1002 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ μετά 

τθ λζξθ «ζξοδα» προςτίκεται θ φράςθ «και το τζλοσ χριςθσ του θλεκτρονικοφ 

ςυςτιματοσ πλειςτθριαςμοφ.» 

 

19. Το άρκρο 1004 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Στον πλειςτθριαςμό ακινιτων ο υπερκεματιςτισ ζχει υποχρζωςθ 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. 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. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, μζροσ του ανωτζρω ποςοφ, το οποίο 

κακορίηεται με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 14 του άρκρου 959, αποδίδεται από τον 

Συμβολαιογραφικό Σφλλογο ςτο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ. 

 2. Αν ο υπερκεματιςτισ είναι ενυπόκθκοσ δανειςτισ, ο υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ 

μπορεί να επιτρζψει να μθν καταβάλει το ποςό του πλειςτθριάςματοσ που αναλογεί ςτθν 

ενυπόκθκθ απαίτθςι του ι μζροσ του ποςοφ αυτοφ, ϊςπου να γίνει θ οριςτικι κατάταξθ, 

με εγγφθςθ ι και χωρίσ εγγφθςθ. 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.» 

 

20. Στθν παρ. 1 του άρκρου 1012 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ μετά το πρϊτο 

εδάφιο προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ:  

«Εάν για οποιονδιποτε λόγο δεν είναι δυνατό να οριςτεί ςυμβολαιογράφοσ του τόπου τθσ 

κατάςχεςθσ, ο πλειςτθριαςμόσ γίνεται ενϊπιον ςυμβολαιογράφου διοριςμζνου ςτθν 



 

 

περιφζρεια του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι, αν και αυτό δεν 

είναι δυνατό, του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ.» 

 

21. Στθν παρ. 1 του άρκρου 1015 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ προςτίκεται 

τελευταίο εδάφιο ωσ εξισ: 

«Εάν για οποιονδιποτε λόγο δεν είναι δυνατό να οριςτεί ςυμβολαιογράφοσ του τόπου τθσ 

κατάςχεςθσ, ο πλειςτθριαςμόσ γίνεται ενϊπιον ςυμβολαιογράφου διοριςμζνου ςτθν 

περιφζρεια του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι, αν και αυτό δεν 

είναι δυνατό, του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ.» 

22. Το Άρκρο 1021 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Πταν ςφμφωνα με διάταξθ νόμου ι με δικαςτικι απόφαςθ ι με ςυμφωνία των μερϊν 

γίνεται εκοφςιοσ πλειςτθριαςμόσ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, θ διαδικαςία αρχίηει με 

ζκκεςθ περιγραφισ, θ οποία ςυντάςςεται από δικαςτικό επιμελθτι και περιζχει όςα 

ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 955, αν πρόκειται για κινθτό, ι του άρκρου 995, 

αν πρόκειται για ακίνθτο. Ο εκοφςιοσ πλειςτθριαςμόσ πραγματοποιείται με τθ διαδικαςία 

είτε του άρκρου 959, αν πρόκειται για κινθτό, είτε του άρκρου 998, αν πρόκειται για 

ακίνθτο. Ρεραιτζρω, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των άρκρων 954 παράγραφοσ 4, 

955 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο βϋ, 965, 966, 967, 969 παράγραφοσ 1, 995 παράγραφοσ 4 

εδάφιο βϋ , 1002, 1003 παράγραφοι 1, 2 και 4, 1004, 1005 παράγραφοι 1 και 2 και 1010. Ο 

εκοφςιοσ πλειςτθριαςμόσ γίνεται ενϊπιον ςυμβολαιογράφου τθσ περιφζρειασ όπου 

βρίςκεται το κινθτό ι το ακίνθτο. 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 ςτθν περιφζρεια του 

ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του 

ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ. Σε περίπτωςθ διενζργειασ 

εκοφςιου πλειςτθριαςμοφ με τθ διαδικαςία του άρκρου 959, με ςυμφωνία των μερϊν ι με 

απόφαςθ του ειρθνοδικείου τθσ περιφζρειασ όπου βρίςκεται το πράγμα ι το ακίνθτο, θ 

οποία εκδίδεται κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 686 επ., μπορεί, αν το ηθτιςει 

οποιοςδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον, να οριςτεί άλλοσ τόποσ πλειςτθριαςμοφ.» 

  

Άρκρο 208 



 

 

Το άρκρο 60 του ν. 4472/2017 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 60 

Διεξαγωγι του πλειςτθριαςμοφ με θλεκτρονικά μζςα ςε εκκρεμείσ διαδικαςίεσ 

αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ 

1. Από τισ 21.2.2018 οι πλειςτθριαςμοί διεξάγονται αποκλειςτικά και μόνο με 

θλεκτρονικά μζςα, ανεξάρτθτα από τον χρόνο επίδοςθσ τθσ επιταγισ και επιβολισ τθσ 

κατάςχεςθσ. 

2. Για τουσ πλειςτθριαςμοφσ που ζχει ιδθ οριςτεί να πραγματοποιθκοφν με φυςικό 

τρόπο οποτεδιποτε μετά τισ 21.2.2018 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. Στο νζο απόςπαςμα 

γίνεται μνεία μόνον τθσ αρχικισ καταςχετιριασ ζκκεςθσ και τθσ μεταβολισ του τρόπου και 

του χρόνου διενζργειασ του πλειςτθριαςμοφ. Ο δικαςτικόσ επιμελθτισ επαναλαμβάνει τθν 

προδικαςία τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ κατά τα άρκρα 955 και 995 μόνο ωσ προσ τισ 

επιδόςεισ και δθμοςιεφςεισ του νζου αποςπάςματοσ τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ. Αν ζχουν 

επιβλθκεί περιςςότερεσ καταςχζςεισ ι ζχουν κατατεκεί αναγγελίεσ, ο επιςπεφδων 

δανειςτισ οφείλει να γνωςτοποιιςει τθ μεταβολι του τρόπου και του χρόνου διενζργειασ 

του πλειςτθριαςμοφ ςτουσ λοιποφσ καταςχόντεσ ι απλϊσ αναγγελκζντεσ δανειςτζσ. Ο ωσ 

άνω πλειςτθριαςμόσ είναι άκυροσ, αν δεν τθρθκοφν οι διατυπϊςεισ των προθγοφμενων 

εδαφίων, το αργότερο είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν οριςκείςα αρχικά 

θμερομθνία διενζργειασ του φυςικοφ πλειςτθριαςμοφ. Θ ωσ άνω προδικαςία μπορεί να 

διενεργθκεί αμζςωσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. 

3. Στθν εντολι του επιςπεφδοντοσ κατά τθν παρ. 2 μπορεί να περιλαμβάνεται και 

διλωςι του για τθν αντικατάςταςθ του ςυμβολαιογράφου που είχε οριςτεί αρχικά ωσ 

υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ, εφόςον ο τελευταίοσ δεν ζχει πιςτοποιθκεί ι δεν μπορεί 

να αςκιςει τα κακικοντά του για οποιονδιποτε λόγο. Με τθν ωσ άνω διλωςι του, ο 

επιςπεφδων μπορεί να επιλζξει πιςτοποιθμζνο ςυμβολαιογράφο του ςυμβολαιογραφικοφ 

ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ ι, αν αυτό δεν είναι δυνατό, του ςυμβολαιογραφικοφ 

ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του κράτουσ. Θ ςχετικι εντολι του επιςπεφδοντοσ 

μνθμονεφεται υποχρεωτικά ςτο νζο απόςπαςμα τθσ καταςχετιριασ ζκκεςθσ που εκδίδει ο 

δικαςτικόσ επιμελθτισ του τόπου εκτζλεςθσ.  



 

 

4. Σε περίπτωςθ μεταβολισ του τρόπου και του χρόνου διενζργειασ του 

πλειςτθριαςμοφ κατά τθν παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, θ ανακοπι του άρκρου 954 παρ. 4 

κατατίκεται, με ποινι απαραδζκτου, δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 

από τθν θμζρα του πλειςτθριαςμοφ. Θ απόφαςθ εκδίδεται υποχρεωτικά ζωσ τισ 12:00 το 

μεςθμζρι τθσ Δευτζρασ που προθγείται του πλειςτθριαςμοφ.  

5. Ο πλειςτθριαςμόσ διεξάγεται αποκλειςτικά με θλεκτρονικά μζςα και ςε κάκε άλλθ 

περίπτωςθ κατάκεςθσ διλωςθσ ςυνζχιςθσ ι υποκατάςταςθσ κατά το άρκρο 973 ι οριςμοφ 

νζασ θμερομθνίασ πλειςτθριαςμοφ, κατά το άρκρο 966 παρ. 3 και 4 και ςτον 

αναπλειςτθριαςμό κατά το άρκρο 965 παρ. 5. 

6. Μεταβολι είναι δυνατι ακόμθ και εάν κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου 

ζχει αςκθκεί θ ανακοπι των άρκρων 933, 954 παρ. 4 ι θ αίτθςθ αναςτολισ του 

πλειςτθριαςμοφ κατά το άρκρο 1000.  

7. Ο επιςπεφδων δανειςτισ, κακϊσ και κάκε άλλοσ δανειςτισ που επιςπεφδει εκ νζου 

τον πλειςτθριαςμό κατά το άρκρο 973, μπορεί να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ του 

ςυμβολαιογράφου που είχε οριςτεί αρχικά ωσ υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ, εφόςον ο 

τελευταίοσ δεν ζχει πιςτοποιθκεί ι δεν μπορεί να αςκιςει τα κακικοντά του για 

οποιονδιποτε λόγο. Με τθν ωσ άνω διλωςι του, ο επιςπεφδων μπορεί να επιλζξει 

πιςτοποιθμζνο ςυμβολαιογράφο του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου του τόπου εκτζλεςθσ 

ι, αν αυτό δεν είναι δυνατό, του ςυμβολαιογραφικοφ ςυλλόγου τθσ πρωτεφουςασ του 

κράτουσ. Θ αντικατάςταςθ πραγματοποιείται με τθ διλωςθ του άρκρου 973 παρ. 2 και 3, θ 

οποία επιδίδεται με δικαςτικό επιμελθτι του τόπου εκτζλεςθσ ςτον αρχικά οριςκζντα 

υπάλλθλο του πλειςτθριαςμό και υποβάλλεται ςτον αντικαταςτάτθ του, ο οποίοσ 

ςυντάςςει ςχετικι πράξθ. Αν ο πλειςτθριαςμόσ επιςπεφδεται από άλλο δανειςτι, πλθν του 

επιςπεφδοντοσ, θ ςχετικι διλωςθ επιδίδεται εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθ διλωςθ ςτον 

αρχικό επιςπεφδοντα. Ο νζοσ υπάλλθλοσ του πλειςτθριαςμοφ μεριμνά ϊςτε να αναρτθκεί 

θ γνωςτοποίθςθ τθσ διλωςθσ και θ θμζρα του θλεκτρονικοφ πλειςτθριαςμοφ ςτθν 

ιςτοςελίδα δθμοςιεφςεων πλειςτθριαςμϊν του Δελτίου Δικαςτικϊν Δθμοςιεφςεων του 

Τομζα Αςφάλιςθσ Νομικϊν του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτθτα Απαςχολουμζνων. Εάν 

εμφανιςτοφν ταυτόχρονα περιςςότεροι δανειςτζσ που επικυμοφν να επιςπεφςουν τθν 

εκτζλεςθ, κα εφαρμοςτεί θ παρ. 5 του άρκρου 973. 

8. Εφόςον αντικαταςτακεί, ο αρχικά οριςκείσ ςυμβολαιογράφοσ αυτόσ υποχρεοφται 

να παραδϊςει αμζςωσ και χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ ςτον αντικαταςτάτθ του ι ςε 

νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο από αυτόν πρόςωπο τα ζγγραφα που αναφζρονται ςτα άρκρα 



 

 

955 παρ. 2 και 995 παρ. 4, κακϊσ και κάκε άλλο ζγγραφο που ςχετίηεται με τθν εκκρεμι 

διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, περιλαμβανομζνων των αναγγελιϊν που ζχουν 

κατακζςει άλλοι δανειςτζσ του κακ’ ου θ εκτζλεςθ. Θ μθ παράδοςθ των παραπάνω 

εγγράφων αποτελεί για τον αρχικό υπάλλθλο του πλειςτθριαςμοφ πεικαρχικό παράπτωμα, 

χωρίσ να αποκλείεται ευκφνθ με βάςθ άλλεσ διατάξεισ.  

9. Οι θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί που είχαν οριςτεί να διεξαχκοφν πριν τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου διενεργοφνται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τουσ, χωρίσ 

οποιαδιποτε μεταβολι. 

10. Με θλεκτρονικά μζςα διεξάγεται ο εκοφςιοσ πλειςτθριαςμόσ του άρκρου 1021, 

εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των άρκρων 959 και 998, του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ. 

11. Ρλειςτθριαςμοί και ςυναφείσ δικαςτικζσ και εξϊδικεσ πράξεισ που κα διενεργθκοφν 

μζχρι 21.02.2018 διζπονται από τισ προϊςχφςαςεσ καταργοφμενεσ ι τροποποιοφμενεσ 

διατάξεισ με βάςθ το προθγοφμενο άρκρο του παρόντοσ νόμου». 

 

Άρκρο 209 

Θ παρ. 1 του άρκρου 4 παρ. 1 του ν. 2830/2000 (Κϊδικασ Συμβολαιογράφων), ωσ εξισ: 

«1. Ο ςυμβολαιογράφοσ αςκεί τα κακικοντά του ςε όλθ τθν περιφζρεια του ειρθνοδικείου 

ςτθν οποία είναι διοριςμζνοσ, όπωσ κάκε φορά θ περιφζρεια του ειρθνοδικείου ορίηεται, 

με τθν επιφφλαξθ τυχόν ειδικότερων διατάξεων που διζπουν τθ διενζργεια αναγκαςτικοφ ι 

εκοφςιου πλειςτθριαςμοφ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.»  

 

ΤΜΘΜΑ Δ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

Άρκρο 210 

O Ενιαίοσ Φορζασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.) δεν χορθγεί δάνειο ι οποιαςδιποτε 

μορφισ εγγφθςθ ι αςφάλεια ςε Φορείσ ιδιωτικοφ δικαίου με ι χωρίσ νομικι 

προςωπικότθτα.  



 

 

 

Άρκρο 211 

Ροςοςτό απαρτίασ για ςυηιτθςθ και λιψθ απόφαςθσ κιρυξθσ απεργίασ 

Μετά το τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 του ν. 1264/1982 (Αϋ 79) προςτίκεται 

εδάφιο ωσ εξισ: 

«Ειδικά για τθ ςυηιτθςθ και τθ λιψθ απόφαςθσ κιρυξθσ απεργίασ απαιτείται θ παρουςία 

τουλάχιςτον του ενόσ δευτζρου (½) των οικονομικά τακτοποιθμζνων μελϊν.» 

Άρκρο 212 

Αυκεντικι ερμθνεία τθσ παρ. 2 του άρκρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Αϋ 179) 

Θ αλθκισ ζννοια τθσ παρ. 2 του άρκρου 34 του α.ν. 1846/1951 (Αϋ 179) είναι ότι ο 

εργοδότθσ υποχρεοφται να καταβάλλει τθ δαπάνθ που προβλζπεται ςτθν περ. αϋ τθσ παρ. 2 

και τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ, κατά τον Αςτικό Κϊδικα, αποηθμίωςθσ και των 

χορθγθτζων αςφαλιςτικϊν παροχϊν που προβλζπεται ςτθν περ. βϋ τθσ παρ. 2, εφόςον, με 

δικαςτικι απόφαςθ, διαπιςτϊνεται ότι το ατφχθμα, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ ι εξ 

αφορμισ αυτισ, οφείλεται ςε δόλο του εργοδότθ ι του προςτθκζντοσ από αυτόν 

προςϊπου, είτε ωσ προσ το αποτζλεςμα του ατυχιματοσ κακεαυτό είτε ωσ προσ τθ μθ 

τιρθςθ διατάξεων νόμων, διαταγμάτων ι κανονιςμϊν, που ορίηουν μζτρα προςταςίασ τθσ 

αςφάλειασ και τθσ υγείασ ςτθν εργαςία, εάν το ατφχθμα ςυνδζεται αιτιωδϊσ με 

παραβάςεισ των διατάξεων αυτϊν.  

 

Άρκρο 213 

Τροποποίθςθ του π.δ. 246/2006 (Αϋ 261) 

1.  Το άρκρο 27 του π.δ. 246/2006 (Αϋ 261) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«1. Με αποφάςεισ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων ι άλλων εντεταλμζνων οργάνων εκάςτου 

ΚΤΕΛ καταρτίηονται, αναρτϊνται, εφαρμόηονται, υποβάλλονται αρμοδίωσ και ελζγχονται τα 

από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ προβλεπόμενα ςτοιχεία, για τον προγραμματιςμό και τθν 

παροχι εργαςίασ του προςωπικοφ εκάςτου ΚΤΕΛ. 

2. Ο Ρρόεδροσ του ΚΤΕΛ ι ο εντεταλμζνοσ από το Δ.Σ. αυτοφ υπάλλθλοσ, υποχρεοφται να 

καταχωρεί ςε πλθροφοριακό ςφςτθμα του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ τισ υπερωρίεσ του προςωπικοφ, μθνιαίο πίνακα εβδομαδιαίων 



 

 

αναπαφςεων του προςωπικοφ κίνθςθσ και τα θμεριςια ςτοιχεία προςωπικοφ και 

δρομολογίων για κάκε λεωφορείο. 

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ κακορίηεται θ διαδικαςία καταχϊριςθσ, τα ςτοιχεία που γνωςτοποιοφνται και 

κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι  του παρόντοσ άρκρου. 

4. Θ ιςχφσ του παρόντοσ άρκρου αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ  

παραγράφου 3 ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.»  

2. α) Οι ιδιοκτιτεσ των Τουριςτικϊν Λεωφορείων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί τουσ 

υποχρεοφνται, για κάκε τουριςτικό λεωφορείο, να καταχωροφν ςε πλθροφοριακό ςφςτθμα 

του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ τα ςτοιχεία 

που προβλζπονται ςτθν ΥΑ 51266/2955/1975 (Βϋ 1458) και ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

β) Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ κακορίηεται θ διαδικαςία καταχϊριςθσ, τα ςτοιχεία που γνωςτοποιοφνται και 

κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου. 

γ) Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ παραγράφου αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

περίπτωςθσ β’ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

 

Άρκρο 214 

1. Θεςπίηεται επίδομα παιδιοφ, το οποίο αντικακιςτά τα καταργοφμενα με τθν παρ. 15  

επιδόματα. 

2. Το επίδομα παιδιοφ καταβάλλεται λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό των εξαρτϊμενων 

τζκνων, το ιςοδφναμο οικογενειακό ειςόδθμα και τθν κατθγορία ιςοδφναμου 

οικογενειακοφ ειςοδιματοσ. 

3. Ωσ ιςοδφναμο οικογενειακό ειςόδθμα  ορίηεται το ςυνολικό, πραγματικό ι τεκμαρτό, 

ειςόδθμα από κάκε πθγι θμεδαπισ και αλλοδαπισ προζλευςθσ προ φόρων, μετά τθν 

αφαίρεςθ των ειςφορϊν για κοινωνικι αςφάλιςθ, εξαιρουμζνων των επιδομάτων που δεν 

προςμετρϊνται ςτο φορολογθτζο ειςόδθμα, όλων των μελϊν τθσ οικογζνειασ, διαιροφμενο 

με τθν κλίμακα ιςοδυναμίασ.  

4. Θ κλίμακα ιςοδυναμίασ, για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ άρκρου, προκφπτει από το 

ςτακμιςμζνο άκροιςμα των μελϊν τθσ οικογζνειασ, ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ ςτάκμιςθ:  



 

 

α) πρϊτοσ γονζασ: ςτάκμιςθ 1,  

β) δεφτεροσ γονζασ: ςτάκμιςθ 1/2, 

γ) κάκε εξαρτϊμενο τζκνο: ςτάκμιςθ 1/4.   

Ειδικά για τισ μονογονεικζσ οικογζνειεσ, το πρϊτο εξαρτϊμενο τζκνο ζχει ςτάκμιςθ 1/2 και 

κάκε επόμενο εξαρτϊμενο τζκνο 1/4. 

5. Για τον κακοριςμό των δικαιοφχων οικογενειϊν προςδιορίηονται τρεισ κατθγορίεσ 

ιςοδφναμου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ, ωσ εξισ:  

α) πρϊτθ κατθγορία: ζωσ ζξι χιλιάδεσ (6.000) ευρϊ,  

β) δεφτερθ κατθγορία: από ζξι χιλιάδεσ και ζνα (6.001) ευρϊ ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000) 

ευρϊ,  

γ) τρίτθ κατθγορία: από δζκα χιλιάδεσ και ζνα (10.001) ευρϊ ζωσ δεκαπζντε χιλιάδεσ 

15.000) ευρϊ. 

6. Το ποςό του επιδόματοσ, ανάλογα με τον αρικμό των εξαρτϊμενων τζκνων και τθν 

κατθγορία ιςοδφναμου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ, προςδιορίηεται ωσ εξισ: 

Για τθν πρϊτθ κατθγορία: 

α) εβδομιντα (70) ευρϊ ανά μινα για το πρϊτο εξαρτϊμενο τζκνο,  

β) επιπλζον εβδομιντα (70) ευρϊ ανά μινα για το δεφτερο εξαρτϊμενο τζκνο,  

γ) επιπλζον εκατόν ςαράντα (140) ευρϊ ανά μινα για το τρίτο και κάκε εξαρτϊμενο τζκνο 

πζραν του τρίτου.  

Για τθν δεφτερθ κατθγορία: 

α) ςαράντα δφο (42) ευρϊ ανά μινα για το πρϊτο εξαρτϊμενο τζκνο,  

β) επιπλζον ςαράντα δφο (42) ευρϊ ανά μινα για το δεφτερο εξαρτϊμενο τζκνο,  

γ) επιπλζον ογδόντα τζςςερα (84) ευρϊ ανά μινα για το τρίτο και κάκε εξαρτϊμενο τζκνο 

πζραν του τρίτου.  

Για τθν τρίτθ κατθγορία: 

α) είκοςι οκτϊ (28) ευρϊ ανά μινα για το πρϊτο εξαρτϊμενο τζκνο,  

β) επιπλζον είκοςι οκτϊ  (28) ευρϊ ανά μινα για το δεφτερο εξαρτϊμενο τζκνο,  

γ)  επιπλζον πενιντα ζξι (56) ευρϊ ανά μινα για το τρίτο και κάκε εξαρτϊμενο τζκνο πζραν 

του τρίτου.  



 

 

7. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ χοριγθςθ του επιδόματοσ είναι θ υποβολι διλωςθσ 

φορολογίασ ειςοδιματοσ κάκε ζτοσ. Για τον υπολογιςμό τθσ  κατθγορίασ ιςοδφναμου 

οικογενειακοφ ειςοδιματοσ λαμβάνεται υπόψθ το ειςόδθμα που αναφζρεται ςτο 

εκκακαριςτικό του τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ. 

8. Ωσ εξαρτϊμενα τζκνα για τθν καταβολι του επιδόματοσ παιδιοφ νοοφνται τα τζκνα 

προερχόμενα από γάμο, φυςικά, κετά ι αναγνωριςμζνα, εφόςον είναι άγαμα και δεν 

υπερβαίνουν το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ι το 19ο ζτοσ, αν φοιτοφν ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ. 

Ειδικά για τα τζκνα που φοιτοφν ςτθν ανϊτερθ ι ανϊτατθ εκπαίδευςθ, ςτο «Μεταλυκειακό 

ζτοσ - Τάξθ Μακθτείασ» τω Επαγγελματικϊν Λυκείων (ΕΡΑ.Λ.) κακϊσ και ςε Ινςτιτοφτα 

Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Ι.Ε.Κν.), το επίδομα καταβάλλεται κατά τθ διάρκεια  φοίτθςισ 

τουσ και ςε καμία περίπτωςθ μετά τθ ςυμπλιρωςθ του 24ου ζτουσ τθσ θλικίασ τουσ. 

Επιπλζον, ωσ εξαρτϊμενα τζκνα, για κεμελίωςθ του δικαιϊματοσ λιψθσ του επιδόματοσ, 

λαμβάνονται υπόψθ τα τζκνα με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, κακϊσ και το ορφανό 

τζκνο ι τα ορφανά τζκνα, που αποτελοφν ιδία οικογζνεια όταν ζχει  επζλκει κάνατοσ και 

των δφο γονζων. 

9.  Σε περίπτωςθ κανάτου του δικαιοφχου γονζα ι υπαίτιασ εγκατάλειψθσ των τζκνων του 

και οριςτικισ διακοπισ τθσ ςυγκατοίκθςθσ ι διαηυγίου, το επίδομα καταβάλλεται ςε 

όποιον ζχει ανατεκεί με δικαςτικι απόφαςθ θ άςκθςθ τθσ επιμζλειασ των τζκνων, 

προκειμζνου δε για ενιλικα τζκνα, ςε όποιον  ζχει τθν κφρια ευκφνθ διατροφισ. Μζχρι τθν 

ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ επιμζλειασ, το επίδομα χορθγείται ςτο γονζα που ζχει τθν 

κφρια ευκφνθ διατροφισ, όπωσ αυτό προκφπτει από κοινι υπεφκυνθ διλωςθ των γονζων. 

10. Το επίδομα παιδιοφ χορθγείται από τον Οργανιςμό Γεωργικϊν Αςφαλίςεων κατόπιν 

αίτθςθσ και το δικαίωμα αναγνωρίηεται (α) από τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ, για τζκνα γεννθμζνα μζχρι 31θ Δεκεμβρίου του προθγοφμενου ζτουσ υποβολισ 

τθσ αίτθςθσ (β) από τθν 1θ του επόμενου μινα εκείνου τθσ γζννθςισ τουσ για τζκνα 

γεννθμζνα εντόσ του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, (γ) από τθν 1θ Ιανουαρίου του επόμενου 

ζτουσ εγγραφισ τουσ ςε ςχολι τθσ παρ. 8 του παρόντοσ, για φοιτθτζσ ι ςπουδαςτζσ.   Για 

τθ διακοπι του επιδόματοσ, λόγω ςυμπλιρωςθσ των οριηομζνων ςτθν παράγραφο 8, κατά 

περίπτωςθ, ορίων, ωσ θμζρα γζννθςθσ των τζκνων κεωρείται θ 31θ Δεκεμβρίου τουσ ζτουσ 

γζννθςισ τουσ και, προκειμζνου περί φοιτθτϊν ι ςπουδαςτϊν, θ λιξθ του ακαδθμαϊκοφ ι 

ςπουδαςτικοφ ζτουσ. 

 



 

 

11. Το επίδομα παιδιοφ χορθγείται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ προςϊπων εφόςον 

διαμζνουν νόμιμα και μόνιμα ςτθν ελλθνικι επικράτεια τα τελευταία πζντε (5) ζτθ πριν από 

το ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ, όπωσ αυτό προκφπτει από τθν υποβολι δθλϊςεων 

φορολογίασ ειςοδιματοσ των ιδίων ι των ςυηφγων τουσ / ι των γονζων τουσ (εφόςον οι 

ίδιοι δεν ιταν υπόχρεοι φορολογικισ διλωςθσ) και τα εξαρτϊμενα τζκνα τουσ βρίςκονται 

ςτθν Ελλάδα:    

α) Ζλλθνεσ πολίτεσ που διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα,  

β) ομογενείσ αλλοδαποφσ που διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα και διακζτουν δελτίο 

ομογενοφσ,  

γ) πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα,  

δ) πολίτεσ των χωρϊν που ανικουν ςτον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χϊρο (Νορβθγία, Ιςλανδία 

και Λιχτενςτάιν) και Ελβετοφσ πολίτεσ που διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα,  

ε) αναγνωριςμζνουσ πρόςφυγεσ που διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ελλάδα, των οποίων το 

κακεςτϊσ παραμονισ ςτθν Ελλάδα διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ του 1951 για 

το Κακεςτϊσ των Ρροςφφγων (ν.δ. 3989/1959, Α’ 201), όπωσ τροποποιικθκε από το 

Ρρωτόκολλο τθσ Νζασ Υόρκθσ του 1967 για το Κακεςτϊσ των Ρροςφφγων (α.ν. 389/1968, Α’ 

125), 

ςτ) ανικαγενείσ, των οποίων το κακεςτϊσ παραμονισ ςτθν Ελλάδα διζπεται από τισ 

διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ του 1954 για το Κακεςτϊσ των Ανικαγενϊν (ν. 139/1975, Α’ 176),  

η) δικαιοφχουσ του ανκρωπιςτικοφ κακεςτϊτοσ,  

(θ) πολίτεσ άλλων κρατϊν που διαμζνουν νόμιμα και μόνιμα ςτθν Ελλάδα. 

12. Το επίδομα παιδιοφ απαλλάςςεται από κάκε φόρο, τζλοσ, ειςφορά ι κράτθςθ υπζρ του 

Δθμοςίου ι τρίτου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ειδικισ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ του 

άρκρου 29 του ν. 3986/2011 (Αϋ.152) και δεν προςμετράται ςτο ςυνολικό, πραγματικό ι 

τεκμαρτό, οικογενειακό ειςόδθμα παρά μόνον εάν  ρθτά προβλζπεται από το νομοκετικό 

πλαίςιο οικονομικϊν ενιςχφςεων κοινωνικισ προςταςίασ. 

13. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ρυκμίηονται τα κζματα διαδικαςίασ χοριγθςθσ και καταβολισ 

του επιδόματοσ,  οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν εφαρμογι του 

παρόντοσ.  



 

 

14.  Οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ εγγράφονται ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και για το ςκοπό αυτό επιχορθγείται ο 

Οργανιςμόσ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων. 

15. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφοσ ΙΑ2 του ν.4093/2012 (Αϋ222) και το 

άρκρο 40 του ν.4141/2013 (Αϋ81) παφουν να ιςχφουν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, 

όςον αφορά ςτθ χοριγθςθ και καταβολι των προχφιςτάμενων επιδομάτων. Οι κατ` 

εξουςιοδότθςθ των ανωτζρω υπουργικζσ αποφάςεισ και κάκε άλλθ απόφαςθ με τθν οποία 

ρυκμίηεται θ καταβολι των επιδομάτων που αντικακίςτανται με το επίδομα παιδιοφ του 

παρόντοσ, καταργοφνται με τθ δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ τθσ παραγράφου 13. 

16. Το επίδομα παιδιοφ καταβάλλεται από τθν 01.01.2018. 

Άρκρο 215 

1. Τίκεται ςε εφαρμογι εντόσ του Φεβρουαρίου 2018 πιλοτικι διαδικαςία απονομισ 

προνοιακϊν παροχϊν  ςε χριμα για τα άτομα με αναπθρία από τον Οργανιςμό Γεωργικϊν 

Αςφαλίςεων και τα Κζντρα Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ, μζςω θλεκτρονικισ διαδικαςίασ 

αξιολόγθςθσ τθσ αναπθρίασ και απονομισ τθσ προνοιακισ παροχισ, με παράλλθλθ 

προςκικθ, ςτθ ςθμερινι εκτίμθςθ τθσ αναπθρίασ,  δεδομζνων για τισ κακθμερινζσ 

δραςτθριότθτεσ του  ατόμου με αναπθρία. 

2. Θ ανωτζρω πιλοτικι διαδικαςία υλοποιείται μζχρι τθν 30θ Ιουνίου 2018, εφαρμόηεται και 

αφορά ςε άτομα με αναπθρία που υποβάλλουν για πρϊτθ φορά αίτθςθ για τθν ζνταξι τουσ 

ςτισ ωσ άνω προνοιακζσ παροχζσ και διαμζνουν μόνιμα ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ.  

3. Αρμόδιοσ φορζασ υλοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρ.1 είναι ο Οργανιςμόσ Γεωργικϊν 

Αςφαλίςεων ςε ςυνεργαςία με τα κατά τόπον αρμόδια Κζντρα Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ 

του ν.3863/2010. Θ καταβολι των προνοιακϊν παροχϊν ςε χριμα για τα άτομα με 

αναπθρία διενεργείται από τον Οργανιςμό Γεωργικϊν Αςφαλίςεων. Οι αναγκαίεσ πιςτϊςεισ 

μεταφζρονται από τον προχπολογιςμό του Υπουργείου Εςωτερικϊν ςτον προχπολογιςμό 

του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και για το 

ςκοπό αυτό επιχορθγείται ο Οργανιςμόσ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων. 

4. Με κοινζσ αποφάςεισ  των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν, Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και κάκε ςυναρμόδιου Υπουργοφ ρυκμίηονται θ 

διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ, διαβίβαςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ, ο τρόποσ 



 

 

ςυνυποβολισ δικαιολογθτικϊν εφόςον προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία, οι 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ υλοποίθςθσ τθσ διαδικαςίασ και οι αρμοδιότθτζσ τουσ, τα Κζντρα 

Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ που ςυμμετζχουν, θ διαδικαςία εντόσ των Κζντρων Ριςτοποίθςθσ 

Αναπθρίασ,  για τθν εκτίμθςθ τθσ δυνατότθτασ   των ατόμων με αναπθρία να  φζρουν ςε 

πζρασ δραςτθριότθτεσ ςε διάφορουσ τομείσ τθσ κακθμερινισ τουσ ηωισ, ο χρόνοσ και ο 

τρόποσ καταβολισ των παροχϊν ςε χριμα κακϊσ και κάκε άλλο ηιτθμα λεπτομερειακοφ ι 

τεχνικοφ χαρακτιρα του παρόντοσ. 

5. Συνίςταται ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε. (Θ.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) 

του ν. 3607/2007 (Αϋ245) και λειτουργεί ςτον Οργανιςμό Γεωργικϊν Αςφαλίςεων 

πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ και απονομισ προνοιακϊν παροχϊν το οποίο 

διαςυνδζεται με τα Κζντρα Κοινότθτασ του άρ.4 ν.4445/2016 και τα Κζντρα Ριςτοποίθςθσ 

Αναπθρίασ του ν.3863/2010. Επιδιωκόμενοσ ςκοπόσ είναι θ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ και 

τθσ εξυπθρζτθςθσ ατόμων με αναπθρία  ςτισ προνοιακζσ υπθρεςίεσ με θλεκτρονικά μζςα 

και θ  αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ, Ωσ υπεφκυνοσ 

επεξεργαςίασ για τθν τιρθςθ και επεξεργαςία των  δεδομζνων του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ ορίηεται ο Ρρόεδροσ ΔΣ και Διοικθτισ του Οργανιςμοφ Γεωργικϊν Αςφαλίςεων 

ο οποίοσ ορίηει ειδικϊσ εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό για τθ διαχείριςθ των δεδομζνων 

αυτϊν. 

6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ κακορίηονται: α. οι τεχνικζσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ β. ηθτιματα διαςφνδεςθσ και διαλειτουργικότθτασ του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ με άλλα πλθροφοριακά ςυςτιματα, γ. οργανωτικά και τεχνικά κζματα 

απορριτου και πολιτικισ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων του παρόντοσ 

άρκρου, όπωσ δικαίωμα πρόςβαςθσ και χριςθσ, κρυπτογράφθςθ δεδομζνων, αςφάλεια 

επικοινωνιϊν, εμπιςτευτικότθτα, και δ. κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν ανάπτυξθ και 

λειτουργία του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. 

 

ΤΜΘΜΑ Ε’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ 

Άρκρο 216 

Τροποποίθςθ του ν. 3651/2008 (Αϋ 44) 



 

 

1. Το άρκρο 1 του ν.3651/2008 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 1 

Οριςμοί 

1. Οδικι βοικεια οχθμάτων είναι θ δραςτθριότθτα που περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ 

εργαςίεσ, οι οποίεσ εκτελοφνται ςε όχθμα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι βλάβθσ που το 

ακινθτοποιεί ι δυςχεραίνει τθν κυκλοφορία του: 

(α) Θ επί τόπου επιςκευι του οχιματοσ. 

(β) Θ μεταφορά του οχιματοσ, μζχρι τον πλθςιζςτερο ι καταλλθλότερο τόπο για τθν επί 

τόπου επιςκευι του. 

(γ) Θ μεταφορά του οχιματοσ ςε ςυνεργείο επιςκευισ οχθμάτων επιλογισ του ιδιοκτιτθ 

του, κακϊσ και θ μεταφορά του οδθγοφ και των επιβατϊν του οχιματοσ μζχρι τον 

πλθςιζςτερο τόπο από τον οποίο κα μπορζςουν να επιβιβαςτοφν ςε άλλα μζςα κατά τθν 

επιλογι του δικαιοφχου τθσ παροχισ οδικισ βοικειασ, ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ που 

ανζλαβε θ επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ και οι οποίεσ προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ οδικισ 

βοικειασ. 

(δ) Θ μεταφορά του οχιματοσ, κακϊσ και του οδθγοφ και των επιβατϊν του μζχρι τθν 

κατοικία τουσ, το ςθμείο εκκίνθςθσ ι τον αρχικό προοριςμό τουσ εντόσ τθσ Ελλάδασ, 

ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ που ανζλαβε θ επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ. 

Οδικι βοικεια δφναται να προςφερκεί και ςτουσ ςτακμοφσ παραμονισ και μεταφόρτωςθσ 

που ορίηονται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 2 του παρόντοσ. 

Οδικι βοικεια οχθμάτων κεωρείται και θ παροχι βοικειασ ςε δίκυκλα ι τρίκυκλα 

οχιματα. 

2. Μζςα οδικισ βοικειασ οχθμάτων είναι ο υλικόσ και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, το 

ανκρϊπινο δυναμικό και τα αναλϊςιμα υλικά που χρθςιμοποιοφνται από τθν επιχείρθςθ 

για τθν παροχι οδικισ βοικειασ οχθμάτων. 

3. Σφμβαςθ οδικισ βοικειασ οχθμάτων είναι θ ςυμφωνία για τθν παροχι οδικισ 

βοικειασ από τθν επιχείρθςθ προσ τον δικαιοφχο και αποδεικνφεται με ζγγραφο που 



 

 

εκδίδεται από τθν επιχείρθςθ. Δικαιοφχοσ οδικισ βοικειασ είναι το φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο που ςυνάπτει με τθν επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ ςφμβαςθ οδικισ βοικειασ. 

4. Ροςό καλφψεωσ για τθν παροχι τθσ οδικισ βοικειασ είναι: 

(α) Το αςφάλιςτρο που καταβάλλεται ςτθν αςφαλιςτικι εταιρία για τθν παροχι τθσ οδικισ 

βοικειασ. 

(β) Θ ςυνδρομι που καταβάλλεται ςτισ μθ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ. 

(γ) Το εφάπαξ ποςό που καταβάλλεται ςε επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ ι ςυνεργάτθ για τθν 

εξυπθρζτθςθ μθ ςυνδρομθτι για ςυγκεκριμζνο περιςτατικό. 

(δ) Το εφάπαξ ποςό που καταβάλλεται ςε επιχείρθςθ γερανϊν δθμοςίασ χριςεωσ για 

ςυγκεκριμζνο περιςτατικό και αφορά μόνο τθν ανζλκυςθ ι ρυμοφλκθςθ ι μεταφορά του 

ακινθτοποιθκζντοσ οχιματοσ. 

5. Στακμοί παραμονισ και μεταφόρτωςθσ είναι οι κατάλλθλα διαμορφωμζνοι χϊροι, 

τουσ οποίουσ διακζτουν, με ίδια μζςα ι με ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ, οι επιχειριςεισ οδικισ 

βοικειασ και ςτουσ οποίουσ επιχειροφν τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ με αςφάλεια και 

άνετεσ ςυνκικεσ για τουσ επιβάτεσ του οχιματοσ που υπζςτθ βλάβθ. 

6. Συνεργάτθσ οδικισ βοικειασ οχθμάτων είναι θ επιχείρθςθ, θ οποία παρζχει οδικι 

βοικεια οχθμάτων άνευ ςυνδρομισ είτε ωσ ςυμβαλλόμενθ με τισ λοιπζσ επιχειριςεισ 

οδικισ βοικειασ, είτε μετά από κλιςθ για ςυγκεκριμζνο περιςτατικό. 

7. Επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ οχθμάτων είναι θ επιχείρθςθ οποιαςδιποτε νομικισ 

μορφισ, που παρζχει οδικι βοικεια οχθμάτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου.». 

2. Το άρκρο 2 του ν. 3651/2008 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 2 

Υποχρεϊςεισ 

1. Οι επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ οχθμάτων: 

(α) Βρίςκονται ςε διαρκι ετοιμότθτα κακ’ όλθ τθ διάρκεια του εικοςιτετραϊρου και όλεσ τισ 

θμζρεσ του χρόνου.  



 

 

(β) Ραρζχουν άμεςθ και ποιοτικι οδικι βοικεια οχθμάτων, δθλαδι ανταπόκριςθ με το 

κατάλλθλο προςωπικό και όχθμα εντόσ μίασ (1) ϊρασ από τθν κλιςθ.  

(γ) Διακζτουν τθλεφωνικό κζντρο εικοςιτετράωρθσ λειτουργίασ με καταγραφι κλιςεων. 

(δ) Διακζτουν αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ. Θ επιχείρθςθ ζχει ατομικι ι ομαδικι 

αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ ζναντι των πελατϊν τθσ για ςωματικζσ βλάβεσ και 

υλικζσ ηθμιζσ από τθν παροχι υπθρεςιϊν οδικισ βοικειασ οχθμάτων. Θ αςφάλιςθ 

επαγγελματικισ ευκφνθσ καλφπτει τθν επιχείρθςθ, τισ εγκαταςτάςεισ τθσ κακϊσ και το 

προςωπικό και τον εξοπλιςμό που χρθςιμοποιεί. Το ελάχιςτο ποςό κάλυψθσ ανά ατφχθμα 

ορίηεται ίςο με το ποςό κάλυψθσ ευκφνθσ από αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα που ιςχφει 

ςφμφωνα με το άρκρο 6 του π.δ. 237/1986 (Α' 110). Θ ςυνδρομι τθσ ανωτζρω 

προχπόκεςθσ αποδεικνφεται με βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ από τθν αςφαλιςτικι 

εταιρεία από τθν οποία προκφπτουν τα ςτοιχεία του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, οι 

αςφαλιηόμενοι κίνδυνοι, θ διάρκεια και τα ποςά κάλυψθσ. Θ προχπόκεςθ δεν 

καταλαμβάνει τισ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ.  

2. Οι επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ διακζτουν τουλάχιςτον ζνα (1) φορτθγό όχθμα 

(πλατφόρμα, γερανοφόρο) το οποίο ζχει εγκαταςτθμζνο ςφςτθμα γεωχωρικοφ εντοπιςμοφ 

(gps), κατά νομό δραςτθριότθτασ, μικτοφ βάρουσ άνω των τεςςάρων (4) τόνων. 

Εάν θ επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ δραςτθριοποιείται ςε θπειρωτικοφσ νομοφσ ςτουσ 

οποίουσ υπάγονται και νθςιά, υποχρεοφται να διακζτει ζνα επιπλζον όχθμα ςε κάκε νθςί 

που δραςτθριοποιείται. 

Εκτόσ των ανωτζρω ελαχίςτων υποχρεωτικϊν οχθμάτων, οι επιχειριςεισ δικαιοφνται να 

διακζτουν απεριόριςτο αρικμό παντόσ είδουσ οχθμάτων (όπωσ αυτοκίνθτα, φορτθγά ι 

δίκυκλα), που κυκλοφοροφν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Πχθμα οδικισ βοικειασ κεωρείται και ο γεωργικόσ ελκυςτιρασ (τρακτζρ), κακϊσ και τα 

ειδικοποιθμζνα ερπυςτριοφόρα οχιματα προσ αντιμετϊπιςθ χιονιοφ, πάγου, λάςπθσ, 

άμμου, κατά τισ επιλογζσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Τα οχιματα είναι δυνατόν να εξοπλίηονται με μθχανιματα ανζλκυςθσ, ρυμοφλκθςθσ και να 

φζρουν διάφορα εργαλεία και ανταλλακτικά πρϊτθσ ανάγκθσ. 

3. Τα οχιματα οδικισ βοικειασ:  



 

 

(α) Ανικουν ςτισ επιχειριςεισ κατά πλιρθ κυριότθτα ι κατζχονται με παρακράτθςθ τθσ 

κυριότθτασ ι δυνάμει ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ι χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ ι άλλθσ ζννομθσ 

ςχζςθσ. 

(β) Χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά του οδθγοφ και των επιβατϊν του 

ακινθτοποιθκζντοσ οχιματοσ, ανάλογα με τισ κζςεισ κακιμενων που διακζτει το όχθμα τθσ 

επιχείρθςθσ. 

(γ) Μποροφν να κυκλοφοροφν ςε όλθ τθν ελλθνικι επικράτεια. 

4. Οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να απαςχολοφν τεχνικό προςωπικό ωσ ακολοφκωσ: 

(α) Ζναν τουλάχιςτον διευκυντι τεχνικοφ τμιματοσ, μθχανολόγο - μθχανικό, πτυχιοφχο 

ανωτζρασ ι ανωτάτθσ ςχολισ, ο οποίοσ παρζχει τισ υπθρεςίεσ του κυρίωσ ςτθν ζδρα τθσ 

επιχείρθςθσ. 

(β) Σε κάκε θπειρωτικό νομό, ςτουσ νομοφσ τθσ Κριτθσ, αλλά και ςτα νθςιά Εφβοια, όδο, 

Κζρκυρα, Λζςβο, Ηάκυνκο, Κεφαλονιά, Χίο, Κω, που δραςτθριοποιοφνται τουλάχιςτον 

τζςςερισ (4) εργαηόμενουσ εκ των οποίων το 50% τουλάχιςτον να είναι ειδικότθτασ 

μθχανοτεχνιτϊν ι θλεκτροτεχνιτϊν οδθγϊν και το υπόλοιπο οδθγϊν. 

(γ) Οι επιχειριςεισ που προςφζρουν οδικι βοικεια και ςε άλλα νθςιά, εκτόσ των 

προαναφερομζνων, τουλάχιςτον δφο (2) εργαηόμενουσ εκ των οποίων το 50% τουλάχιςτον 

να είναι ειδικότθτασ μθχανοτεχνιτϊν ι θλεκτροτεχνιτϊν οδθγϊν και οι υπόλοιποι οδθγϊν. 

(δ) Ζναν (1) μθχανοτεχνίτθ ι θλεκτροτεχνίτθ οδθγό ςτουσ ςτακμοφσ παραμονισ και 

μεταφόρτωςθσ που διακζτουν. 

Στα παραπάνω πρόςωπα τθσ παραγράφου αυτισ, μποροφν να ςυμπεριλθφκοφν και να 

προςμετρθκοφν ο ιδιοκτιτθσ ι οι ιδιοκτιτεσ τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον διακζτουν τα 

ανάλογα προςόντα που αναφζρονται ςτθν επόμενθ παράγραφο του παρόντοσ άρκρου. 

5. Οι μθχανοτεχνίτεσ ι θλεκτροτεχνίτεσ οδθγοί:  

(α) Δφναται να ζχουν οποιαςδιποτε μορφισ ςχζςθ εργαςίασ με τθν επιχείρθςθ.  

(β) Συνάπτουν ςυμβάςεισ πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ κατά τρόπο, ϊςτε να μθ 

διαταράςςεται θ ςυνεχισ επί 24ϊρου βάςεωσ ετοιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ. 



 

 

(γ) Διακζτουν τουλάχιςτον τα εξισ προςόντα: 

(αα) Κατζχουν άδεια οδιγθςθσ, ανάλογθσ κατθγορίασ, ςφμφωνα με το είδοσ του οχιματοσ 

που οδθγοφν. 

(ββ) Διετι τουλάχιςτον αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία ςε ςυνεργείο αυτοκινιτων ωσ 

μθχανοτεχνίτεσ ι θλεκτροτεχνίτεσ αυτοκινιτων. 

Σε περίπτωςθ που διακζτουν πτυχίο κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ, πρζπει να ζχουν 

προχπθρεςία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ. 

Σε περίπτωςθ που διακζτουν πτυχίο ανϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ δεν απαιτείται 

προχπθρεςία. 

6. Οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να διακζτουν, με ίδια μζςα ι με ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ, 

τουλάχιςτον ζναν (1) Στακμό παραμονισ και μεταφόρτωςθσ ςε κάκε νομό τθσ θπειρωτικισ 

Ελλάδασ, κακϊσ και ςτα νθςιά που δραςτθριοποιοφνται. 

Οι Στακμοί παραμονισ και μεταφόρτωςθσ πρζπει να διακζτουν : 

(α) ιςόγειο χϊρο, για γραφείο και αίκουςα αναμονισ, ικανοφ εμβαδοφ για τθν υποδοχι 

των επιβατϊν των οχθμάτων, με  

(β) τουλάχιςτον ζνα (1) WC, 

(γ) τουλάχιςτον μία τθλεφωνικι ςφνδεςθ, 

(δ) θλεκτρονικό υπολογιςτι, 

(ε) ςυςκευι αςφρματθσ επικοινωνίασ με τα οχιματα τθσ οδικισ βοικειασ, 

(ςτ) ςτεγαςμζνο ιςόγειο χϊρο ικανοφ εμβαδοφ, με τάφρο επικεϊρθςθσ ι ανυψωτικό 

μθχάνθμα  

(η) χϊρο ςτάκμευςθσ για τα οχιματα τθσ επιχείρθςθσ. 

7. Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ μποροφν να παρζχουν τθν οδικι βοικεια ςε είδοσ ι και ςε 

χριμα, ενϊ οι μθ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ μόνο ςε είδοσ. 



 

 

8. Οι επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ και οι ςυνεργάτεσ μποροφν να παρζχουν οδικι βοικεια 

ςε μθ ςυνδρομθτι κατόπιν κλιςθσ για ςυγκεκριμζνο περιςτατικό εφόςον αποκτιςουν 

άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ οδικοφ μεταφορζα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΚ)1071/2009 και διακζτουν φορτθγά δθμόςιασ χριςθσ.». 

3. Το άρκρο 3 του ν. 3651/2008 αντικακίςταται ωσ ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 3 

Επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ οχθμάτων 

1. Οι επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ δραςτθριοποιοφνται είτε με ίδια μζςα, είτε με 

ςυνεργάτεσ. 

2. Σε όςουσ νομοφσ δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ και δεν υπάρχει 

ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με ςυνεργάτθ, θ υποψιφια επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ 

υποχρεοφται να καλφψει τισ περιοχζσ αυτζσ με δικά τθσ μζςα και να δραςτθριοποιείται θ 

ίδια ςτουσ νομοφσ αυτοφσ. 

3. Θ επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ υποβάλλει ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν τθσ Ρεριφζρειασ ι ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ εφόςον είναι αςφαλιςτικι, 

αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν 

τθ ςυνδρομι των νομίμων προχποκζςεων λειτουργίασ τθσ. Σε περίπτωςθ που δεν 

ςυντρζχουν οι νόμιμεσ προχποκζςεισ, ενθμερϊνει εγγράφωσ τον αιτοφντα εντόσ του αυτοφ 

χρονικοφ διαςτιματοσ. Θ επιχείρθςθ εκδίδει τισ άδειεσ κυκλοφορίασ των φορτθγϊν τθσ ςτο 

όνομά τθσ πριν τθν πάροδο τριμινου από τθν αναγγελία, αλλιϊσ θ αρμόδια αρχι 

απαγορεφει τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτασ και ενθμερϊνει τθν αρμόδια αρχι ζκδοςθσ 

νόμιμθσ λειτουργίασ των ςυνεργατϊν. 

4. Τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ οδικισ 

βοικειασ είναι τα εξισ: 

(α) Για τθν επιχείρθςθ: 

(αα) Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικισ ταυτότθτασ του ιδιοκτιτθ ι καταςτατικό και ζγγραφο 

διοριςμοφ νομίμου εκπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ, προκειμζνου για νομικό πρόςωπο. 



 

 

(ββ) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ του φυςικοφ προςϊπου ι του νομίμου 

εκπροςϊπου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα για τα 

εγκλιματα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 11. 

(γγ) Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ από τθν αςφαλιςτικι εταιρεία από τθν οποία 

προκφπτουν τα ςτοιχεία τθσ περίπτωςθσ γ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2. 

(δδ) Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ οδικισ βοικειασ που τυχόν ζχει ςυνάψει θ επιχείρθςθ με 

αςφαλιςτικι εταιρεία και με τθν οποία ζχει αναλάβει τθν παροχι οδικισ βοικειασ ςτουσ 

αςφαλιςμζνουσ τθσ. 

(εε) Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ οδικισ βοικειασ που θ επιχείρθςθ παραδίδει ςτουσ 

ςυνδρομθτζσ. 

(ςτςτ) Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ με τουσ ςυνεργάτεσ. 

(ηη) Κατάςταςθ των ςυνεργατϊν τθσ επιχείρθςθσ με ςυνθμμζνθ για κάκε ςυνεργάτθ τθ 

βεβαίωςθ νόμιμθσ λειτουργίασ. 

β) Για το Ρροςωπικό: 

(αα) Αντίγραφο ιςχφουςασ κατάςταςθσ προςωπικοφ νομίμωσ κατατεκειμζνθσ. 

(ββ) Ρίνακασ με κατανομι προςωπικοφ ανά περιοχι δραςτθριοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

γ) Για κάκε ςτακμό παραμονισ και μεταφόρτωςθσ:  

(αα) Συμφωνθτικό μίςκωςθσ ι χρθςιδανείου του χϊρου ι ςυμβόλαιο ιδιοκτθςίασ. 

(ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από αρμόδιο μθχανικό. 

(γγ) Κάτοψθ των χϊρων υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ από αρμόδιο μθχανικό. 

δδ) Κατάςταςθ με τισ ακριβείσ διευκφνςεισ και τα τθλζφωνα των ςτακμϊν παραμονισ και 

μεταφόρτωςθσ που διακζτει θ επιχείρθςθ. 

δ) Για τα οχιματα: 



 

 

(αα) Αντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των οχθμάτων μικτοφ βάρουσ άνω των 4 τόνων 

που διακζτει. 

(ββ) Ρίνακασ με τουσ αρικμοφσ πλαιςίου ι τουσ αρικμοφσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων άνω 

των τεςςάρων (4) τόνων κατανεμθμζνα κατά περιοχι και υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ ελάχιςτθ 

προβλεπόμενθ κατανομι των οχθμάτων είναι ςυνεχισ και ςφμφωνθ προσ τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ νόμου. 

5. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν μεταβολζσ ςτα ανωτζρω δικαιολογθτικά, εντόσ του μθνόσ 

Νοεμβρίου κάκε ζτουσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ από το φυςικό πρόςωπο ι το 

νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία δθλϊνονται οι όποιεσ μεταβολζσ. 

6. Θ ςφμβαςθ οδικισ βοικειασ προσ τουσ ςυνδρομθτζσ ςυνάπτεται  αποκλειςτικά με τθν 

επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ και όχι με τον ςυνεργάτθ και παραδίδεται το αποδεικτικό τθσ 

ζγγραφο το αργότερο εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν ςτον δικαιοφχο από τθν 

επιχείρθςθ, που ειςζπραξε τα χριματα τθσ ςυνδρομισ. 

7. Σε περίπτωςθ εκτάκτων καταςτάςεων, εξαιτίασ καιρικϊν ςυνκθκϊν, ςειςμϊν, αυξθμζνθσ 

κίνθςθσ κατά τθν τουριςτικι περίοδο και γενικά ςε περιςτάςεισ που απαιτείται θ ενίςχυςθ 

του δυναμικοφ οριςμζνων περιοχϊν τθσ χϊρασ, οι επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ και οι 

ςυνεργάτεσ τουσ, δφνανται να μετακινοφν οχιματα και προςωπικό, προκειμζνου να 

εξυπθρετθκοφν όςο το δυνατόν καλφτερα οι ζχοντεσ ανάγκθ τθν οδικι βοικεια, με τθν 

προχπόκεςθ ότι δεν κα μζνουν άλλεσ περιοχζσ με λιγότερα οχιματα ι προςωπικό από ό,τι 

προβλζπεται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

Σε περίπτωςθ εκτάκτων αναγκϊν ι βλαβϊν οχθμάτων των ςυνεργατϊν, θ επιχείρθςθ 

δφναται να διακζτει προςωρινά δικά τθσ οχιματα προσ τουσ ςυνεργάτεσ. 

8. Οι θμεδαπζσ και αλλοδαπζσ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ ηθμιϊν, οι οποίεσ 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα και ςτον κλάδο 18 Βοικεια, μποροφν να προςφζρουν 

οδικι βοικεια οχθμάτων, ςφμφωνα με το ν.δ. 400/1970 (Αϋ 10) και με τον παρόντα νόμο. 

9. Οι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ δφνανται να προςφζρουν οδικι βοικεια είτε οι ίδιεσ ωσ 

επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ οχθμάτων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ είτε 

χρθςιμοποιϊντασ άλλεσ επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ οχθμάτων, αςφαλιςτικζσ ι μθ. 



 

 

10. Θ αςφαλιςτικι εταιρία υποχρεοφται να παραδίδει αςφαλιςτιριο οδικισ βοικειασ ςτον 

αςφαλιςμζνο, ςτο οποίο περιζχονται όλεσ οι υποχρεϊςεισ τθσ και τα ςτοιχεία του άρκρου 9 

του παρόντοσ. 

Εφόςον θ αςφαλιςτικι εταιρία δεν διακζτει θ ίδια τα μζςα, αλλά ςυνεργάηεται με άλλθ 

επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ οχθμάτων, ςτο αςφαλιςτιριο αναγράφονται, εκτόσ των 

ςτοιχείων που προβλζπονται από το άρκρο 10 και όλα τα ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ οδικισ 

βοικειασ οχθμάτων που τθν εξυπθρετεί. 

Εφόςον θ αςφαλιςτικι εταιρία δεν διακζτει ίδια μζςα, ςτο αςφαλιςτιριο αναγράφονται 

και τα ςτοιχεία των ςυνεργατϊν τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του παρόντοσ, οι οποίοι κα 

προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ οδικισ βοικειασ. 

11. Οι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ που δεν προςφζρουν με δικά τουσ μζςα οδικι βοικεια 

οχθμάτων και ζχουν ςυνάψει ςυμβάςεισ αλλθλοεξυπθρζτθςθσ με επιχειριςεισ άλλων 

κρατϊν για εξυπθρζτθςθ των οχθμάτων των πελατϊν τουσ, εφόςον ζχει υποςτεί βλάβθ 

ςτον ελλθνικό χϊρο όχθμα πελάτθ τθσ ξζνθσ εταιρίασ, μποροφν να εξυπθρετοφν τα οχιματα 

αυτά με τθ ςυνεργαηόμενθ επιχείρθςθ οδικισ βοικειασ οχθμάτων που ζχουν ςυνάψει 

ςφμβαςθ, αποηθμιϊνοντασ τθν κατά περιςτατικό ι χρθςιμοποιϊντασ γερανοφσ Δθμοςίασ 

Χριςεωσ.  

4. Τα άρκρα 4 και 5 του ν. 3651/2008 καταργοφνται. 

5. Το άρκρο 6 του ν. 3651/2008, αναρικμείται ςε 4, και αντικακίςταται ωσ 

ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 4 

Συνεργάτεσ οδικισ βοικειασ οχθμάτων 

1. Οι ςυνεργάτεσ οδικισ βοικειασ οχθμάτων υποχρεοφνται να διακζτουν οι ίδιοι ςτουσ 

νομοφσ όπου δραςτθριοποιοφνται τθν οργάνωςθ, τον εξοπλιςμό και το προςωπικό του 

άρκρου 2. Ο ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ των ςυνεργατϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ, αςκείται από τισ κατά τόπουσ Διευκφνςεισ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν  των 

Ρεριφερειϊν. 



 

 

2. Ο ςυνεργάτθσ οδικισ βοικειασ υποβάλλει ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Μεταφορϊν και 

Επικοινωνιϊν τθσ Ρεριφζρειασ αναγγελία ζναρξθσ λειτουργίασ ςυνοδευόμενθ από τα 

δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ ςυνδρομι των νόμιμων προχποκζςεων λειτουργίασ 

του. Θ Υπθρεςία Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Ρεριφζρειασ, εντόσ πενιντα (50) 

θμερϊν από τθν αναγγελία λειτουργίασ και εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ, εκδίδει 

βεβαίωςθ νόμιμθσ λειτουργίασ. Σε περίπτωςθ που δεν ςυντρζχουν οι νόμιμεσ 

προχποκζςεισ, ενθμερϊνει εγγράφωσ τον αιτοφντα εντόσ του αυτοφ χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Ο ςυνεργάτθσ εκδίδει τισ άδειεσ κυκλοφορίασ των φορτθγϊν του ςτο όνομά του πριν τθν 

πάροδο τριμινου από τθν αναγγελία, αλλιϊσ θ Υπθρεςία απαγορεφει τθν άςκθςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ και ενθμερϊνει τθν αρμόδια αρχι ζκδοςθσ νόμιμθσ λειτουργίασ τθσ 

επιχείρθςθσ οδικισ βοικειασ. 

3. Τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ νόμιμθ λειτουργία του ςυνεργάτθ οδικισ 

βοικειασ είναι τα εξισ:  

(α) Για τθν επιχείρθςθ: 

(αα) Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικισ ταυτότθτασ του ιδιοκτιτθ όταν θ επιχείρθςθ είναι 

φυςικό πρόςωπο ι καταςτατικό και ζγγραφο διοριςμοφ νομίμου εκπροςϊπου τθσ 

επιχείρθςθσ, προκειμζνου για νομικό πρόςωπο, 

(ββ) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ του φυςικοφ προςϊπου ι του νομίμου 

εκπροςϊπου από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχει καταδικαςτεί αμετάκλθτα για τα 

εγκλιματα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 12, 

(γγ) Αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ που ζχει ςυνάψει με επιχειριςεισ οδικισ 

βοικειασ. 

(β) Για το Ρροςωπικό: 

(αα) Αντίγραφο ιςχφουςασ κατάςταςθσ προςωπικοφ νομίμωσ κατατεκειμζνθσ. 

(ββ) Ρίνακασ με κατανομι προςωπικοφ ανά περιοχι δραςτθριοποίθςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

(γ) Για τουσ ςτακμοφσ παραμονισ και μεταφόρτωςθσ:  

(αα) Συμφωνθτικό μίςκωςθσ ι χρθςιδανείου του χϊρου ι ςυμβόλαιο ιδιοκτθςίασ. 



 

 

(ββ) Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμζνο και ςφραγιςμζνο από αρμόδιο μθχανικό. 

(γγ) Κάτοψθ των χϊρων υπογεγραμμζνθ και ςφραγιςμζνθ από αρμόδιο μθχανικό. 

(δδ) Κατάςταςθ με τισ ακριβείσ διευκφνςεισ και τα τθλζφωνα των ςτακμϊν παραμονισ και 

μεταφόρτωςθσ που διακζτει θ επιχείρθςθ. 

(δ) Για τα οχιματα:  

(αα) Αντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των οχθμάτων μικτοφ βάρουσ άνω των 4 τόνων 

που διακζτει 

(ββ) Ρίνακασ με τουσ αρικμοφσ πλαιςίου ι τουσ αρικμοφσ κυκλοφορίασ των οχθμάτων άνω 

των τεςςάρων (4) τόνων που διακζτει κατανεμθμζνα κατά περιοχι και υπεφκυνθ διλωςθ 

ότι θ ελάχιςτθ προβλεπόμενθ κατανομι των οχθμάτων είναι ςυνεχισ και ςφμφωνθ προσ τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου 

4. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν μεταβολζσ ςτα ανωτζρω δικαιολογθτικά, εντόσ του μθνόσ 

Νοεμβρίου κάκε ζτουσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ από το φυςικό πρόςωπο ι τον 

νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία δθλϊνονται οι όποιεσ μεταβολζσ. 

5. Οι ςυνεργάτεσ υποχρεοφνται να χρθςιμοποιοφν ςτα οχιματα οδικισ βοικειασ και ςτουσ 

ςτακμοφσ παραμονισ και μεταφόρτωςθσ το διακριτικό τίτλο και τα ςιματα που κατζχουν 

οι επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ, με τισ οποίεσ ςυνεργάηονται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ 

που ζχει υπογραφεί μεταξφ τουσ. 

6. Θ παροχι οδικισ βοικειασ από ςυνεργάτθ επιτρζπεται είτε για λογαριαςμό τθσ 

επιχείρθςθσ οδικισ βοικειασ ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ που ζχει υπογραφεί μεταξφ τουσ, 

είτε μετά από κλιςθ για ςυγκεκριμζνο περιςτατικό.». 

6. Το άρκρο 7 του ν. 3651/2008, αναρικμείται ςε 5 και αντικακίςταται ωσ 

ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 5 

Επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ βαρζων οχθμάτων 



 

 

1. Οι επιχειριςεισ οδικισ βοικειασ βαρζων οχθμάτων αςφαλιςτικζσ ι μθ αςφαλιςτικζσ, 

υποχρεοφνται να διακζτουν τθν οργάνωςθ που προβλζπεται ςτο άρκρο 2, εκτόσ από τα 

οχιματα τθσ παραγράφου 2 αντί των οποίων πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον ζνα (1) 

φορτθγό αυτοκίνθτο άνω των δεκαεννζα (19) τόνων (πλατφόρμα, γερανοφόρο).  

2. Σε περίπτωςθ που το ζργο τθσ επιχείρθςθσ δεν περιορίηεται μόνο ςτθν παροχι οδικισ 

βοικειασ βαρζων οχθμάτων, εφαρμόηονται οι λοιπζσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου 

ανάλογα με το είδοσ τθσ επιχείρθςθσ.» 

7. Στθν παρ. 5 του άρκρου 8 του ν. 3651/2008, διαγράφονται όλα τα εδάφια πλθν των 

δφο τελευταίων. 

8. Στο άρκρο 11 του ν. 3651/2008, διαγράφεται θ παρ. 2 και οι παρ. 3 και 4 

αναρικμοφνται ςε 2 και 3 αντίςτοιχα. 

9. Στον τίτλο του άρκρου 13 του ν. 3651/2008, θ λζξθ «χοριγθςθ αδειϊν» 

αντικακίςταται από τισ λζξεισ «όροι λειτουργίασ». 

10. Στθν παρ. 1 του άρκρου 13 του ν. 3651/2008, οι λζξεισ «Οι άδειεσ οδικισ βοικειασ, που 

προβλζπονται από τον παρόντα νόμο, δεν χορθγοφνται» αντικακίςταται από τισ λζξεισ 

«Απαγορεφεται θ λειτουργία επιχείρθςθσ οδικισ βοικειασ ι ςυνεργάτθ οδικισ βοικειασ» 

και προςτίκεται εδάφιο ςτο τζλοσ τθσ παρ. 1 ωσ εξισ «Με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υποδομϊν και Μεταφορϊν κακορίηεται θ διαδικαςία διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςε 

περίπτωςθ ςυνδρομισ τθσ προχπόκεςθσ του παραπάνω εδαφίου.»  

11. Στθν παρ. 2 του άρκρου 13 του ν. 3651/2008, οι λζξεισ «νομαρχιακϊν 

αυτοδιοικιςεων» αντικακίςταται από τισ λζξεισ «Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων». 

12. Τα άρκρα 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του ν. 3651/2008, αναρικμοφνται ςε 6, 7, 8, 9, 10 

και 11 αντίςτοιχα. 

13. Το άρκρο 14 του ν. 3651/2008, αναρικμείται ςε 12 και αντικακίςταται ωσ 

ακολοφκωσ: 

«Άρκρο 12 

Κυρϊςεισ 



 

 

1. Τιμωροφνται με διοικθτικό πρόςτιμο φυςικά ι νομικά πρόςωπα: 

(α) από δζκα χιλιάδεσ (10.000) ζωσ πενιντα χιλιάδεσ (50.000) ευρϊ, που προςφζρουν οδικι 

βοικεια οχθμάτων χωρίσ τθ ςχετικι βεβαίωςθ νόμιμθσ λειτουργίασ, 

(β) από πζντε χιλιάδεσ (5.000) ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000) ευρϊ, που δθλϊνουν ψευδι 

ςτοιχεία ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, 

(γ) από δφο χιλιάδεσ (2.000) ζωσ πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ οι ςυνεργάτεσ τθσ 

παραγράφου 6 του άρκρου 1, που δθλϊνουν ψευδι ςτοιχεία προσ τθν επιχείρθςθ οδικισ 

βοικειασ με τθν οποία ζχουν ςυμβλθκεί, 

(δ) από πζντε χιλιάδεσ (5.000) ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ και οριςτικι αφαίρεςθ τθσ 

άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ για κάκε παράβαςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 1, 

(ε) από πζντε χιλιάδεσ (5.000) ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ για κάκε παράβαςθ των 

διατάξεων του άρκρου 8, 

(ςτ) από πζντε χιλιάδεσ (5.000) ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ, οι επιχειριςεισ οδικισ 

βοικειασ οιαςδιποτε μορφισ, κακϊσ και οι τυχόν ςυνεργάτεσ τουσ, εφόςον δεν 

εκπλθρϊνουν τισ κατά νόμο υποχρεϊςεισ τουσ ι τισ εκπλθρϊνουν κατά τρόπο πλθμμελι. 

2. Σε περίπτωςθ υποτροπισ τα πρόςτιμα τθσ παραγράφου 1 διπλαςιάηονται. 

3. Τα διοικθτικά πρόςτιμα αποτελοφν ζςοδα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ και 

ειςπράττονται κατά τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974, Αϋ 90). Με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υποδομϊν και Μεταφορϊν μπορεί να κακορίηονται 

λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ για τθν διαπίςτωςθ των παραβάςεων, τον καταλογιςμό, τθν 

επιβολι και είςπραξθ των διοικθτικϊν προςτίμων και τθν απόδοςι τουσ ςτον κρατικό 

προχπολογιςμό, κακϊσ και μποροφν να κακορίηονται και άλλα αρμόδια όργανα για τθ 

διαπίςτωςθ των παραβάςεων. 

4. Αρμόδιο όργανο για τθ διαπίςτωςθ και τθν επιβολι των παραπάνω διοικθτικϊν 

κυρϊςεων είναι ο οικείοσ Ρεριφερειάρχθσ ι θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ προκειμζνου για 

αςφαλιςτικι εταιρεία. 

14. Το άρκρο 15 του ν. 3651/2008, αναρικμείται ςε 13. 



 

 

15. Το άρκρο 16 του ν.3651/2008, αναρικμείται ςε 14. 

16. Από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ καταργοφνται οι υ.α. Α7/οικ42961/3496/2008 (Βϋ 

1632) και Α7/οικ.69835/5832/2008 (Βϋ 2592). Οι επιχειριςεισ που ιδθ λειτουργοφν 

οφείλουν να προςαρμοςτοφν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ εντόσ προκεςμίασ ζξι (6) μθνϊν 

από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ. 

 

Άρκρο 217 

Κεντρικό Θλεκτρονικό Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Τεχνικϊν Ζργων (Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε.) 

1α. Συνιςτάται ςτθ Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου  Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν Κεντρικό Θλεκτρονικό Σφςτθμα Ραρακολοφκθςθσ Τεχνικϊν Ζργων 

(Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε.) του ςυνόλου των ιδιωτικϊν και δθμοςίων ζργων. Σκοπόσ του παρόντοσ είναι 

θ κζςπιςθ  νομοκετικοφ πλαιςίου εκςυγχρονιςμοφ τθσ λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 

μζςω τθσ δθμιουργίασ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ παραγωγισ ζργων, 

με ςκοπό τθ διαφάνεια, τθν επιτάχυνςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, τθν εξοικονόμθςθ 

δθμοςίων πόρων και τον εξορκολογιςμό του κόςτουσ παραγωγισ δθμοςίων και ιδιωτικϊν 

ζργων. Οι, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, διοικθτικζσ διαδικαςίεσ  ςυνεχίηουν να ιςχφουν, 

όπωσ προβλζπονται ςε αυτζσ, χωρίσ να δθμιουργοφν περαιτζρω διοικθτικό βάροσ και νζεσ 

υποχρεϊςεισ ιδιωτϊν ι δθμοςίου, απλϊσ επαναδιοργανϊνουν μζςω του παρόντοσ 

θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ τθ διαδικαςία. 

β. Οι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται: α) ςτα δθμόςια και ιδιωτικά ζργα, που 

ανατίκενται από ανακζτουςεσ αρχζσ και φορείσ του Βιβλίου Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016 (Α’ 

147), από λοιποφσ φορείσ του δθμοςίου τομζα τθσ παραγράφου 1α του άρκρου 14 του 

Κεφαλαίου Α’ του Μζρουσ Β’ του ν. 4270/2014 (Αϋ 143) και από ιδιϊτεσ, φυςικά ι  νομικά 

πρόςωπα και β) ςτα ζργα παραχϊρθςθσ του ν. 4413/2016 (Αϋ148).   

γ. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ωσ «δθμόςιο ζργο», «ιδιωτικό ζργο», και «ζργο 

παραχϊρθςθσ» νοείται το δθμόςιο και ιδιωτικό ζργο και το ζργο παραχϊρθςθσ κατά τουσ 

οριςμοφσ τθσ παρ.1 του άρκρου 118 του Ν.4472/2017 (Α’ 74).   

δ. Από τισ διατάξεισ του παρόντοσ εξαιροφνται:  

A) Οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ που εμπίπτουν ςτουσ τομείσ τθσ Άμυνασ και τθσ Αςφάλειασ του 

μζρουσ δεφτερου του Ν. 3978/2011 (Αϋ 137) και οι δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ςτισ οποίεσ δεν 

εφαρμόηεται το μζροσ δεφτερο του Ν.3978/2011 (Αϋ137), ςφμφωνα με το άρκρο 17 και το 

άρκρο 24 του εν λόγω νόμου. 



 

 

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 ςυνοδεφονται από ιδιαίτερα μζτρα αςφαλείασ.  

 

2. α. Στο Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε. καταχωροφνται ςε θλεκτρονικι διαδικτυακι φόρμα για κάκε 

δθμόςιο και ιδιωτικό ζργο όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία που το προςδιορίηουν ςε τεχνικό και 

οικονομικό επίπεδο από το ςχετικό αίτθμα προγραμματιςμοφ μζχρι και τθν οριςτικι 

παραλαβι του για το δθμόςιο ζργο ι τθν θλεκτροδότθςι του για το ιδιωτικό ζργο. Θ 

καταχϊρθςθ των ςτοιχείων ςτο Κ.Θ.Σ.Ρ.Α.Τ.Ε. γίνεται είτε αυτομάτωσ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων τθσ παρ. 3 είτε με τθν 

θλεκτρονικι μεταφόρτωςθ του εγγράφου, που αντικακιςτά τθ τιρθςθ τθσ ζγγραφθσ 

διοικθτικισ διαδικαςίασ ι τθν υποχρζωςθ του πολίτθ να προςζλκει ςτθν αρμόδια 

διοικθτικι αρχι για τθ διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςισ του. 

 

β. Ενδεικτικά, καταχωροφνται μζςω τθσ θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ των θλεκτρονικϊν 

ςυςτθμάτων τθσ παραγράφου 3: ο κφριοσ του ζργου, ο φορζασ υλοποίθςθσ, οι 

ανακζτουςεσ αρχζσ ι φορείσ, ο ανακζτων ιδιϊτθσ, θ ομάδα μελζτθσ, το αντικείμενο και ο 

χρόνοσ απαςχόλθςθσ του κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ μελζτθσ, θ ομάδα επίβλεψθσ, το 

αντικείμενο και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του κάκε μζλουσ τθσ ομάδασ επίβλεψθσ, θ ομάδα 

τεχνικοφ ςυμβοφλου, το αντικείμενο και ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ του κάκε μζλουσ τθσ 

ομάδασ τεχνικοφ ςυμβοφλου, οι ςυντελεςτζσ παραγωγισ του ζργου (ανάδοχοι, 

καταςκευαςτζσ, υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςυνεργεία, μθχανιματα), οι ςυντελεςτζσ 

διοίκθςθσ του ζργου (επιβλζποντεσ, διευκφνουςα υπθρεςία, προϊςταμζνθ αρχι κλπ), θ 

κατθγορία του, ο τίτλοσ, το φυςικό αντικείμενο (κατθγορία ζργου και βαςικά 

χαρακτθριςτικά), ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ υλοποίθςισ του, το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ, 

ο προχπολογιςμόσ του, θ ςφμβαςθ ανάκεςθσ του ζργου, τα εγκεκριμζνα ςτοιχεία τθσ 

μελζτθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μελζτθσ εφαρμογισ και οποιαδιποτε τροποποίθςθ 

αυτϊν, οι εγκεκριμζνοι λογαριαςμοί (πιςτοποιιςεισ) και οι πλθρωμζσ, αποφάςεισ τθσ 

διευκφνουςασ υπθρεςίασ και προϊςταμζνθσ αρχισ (εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα, 

παρατάςεισ, εγκρίςεισ επιμετριςεων, πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν, πρωτόκολλα 

κανονιςμοφ τιμϊν μονάδων νζων εργαςιϊν - Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., των Ανακεφαλαιωτικϊν 

Ρινάκων, ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων, αποφάςεισ ζκπτωςθσ κ.λ.π.), οι διοικθτικζσ 



 

 

πράξεισ ελζγχου, οι διακοπζσ εργαςιϊν και εν γζνει όλα τα ςτοιχεία των περιπτ. αϋ ζωσ και 

ηϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 45 του ν. 4412/2016. Θ θλεκτρονικι βάςθ δεδομζνων τθσ 

παραγράφου 6 του άρκρου 45 του Ν.4412/2016, εμπεριζχεται ςτθν θλεκτρονικι εφαρμογι 

του παρόντοσ. Οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνα 

δεδομζνα του ςυςτιματοσ, που αφοροφν ςτο ζργο, τα οποία τουσ διευκολφνουν ςτθν 

παρακολοφκθςθ  τθσ εξζλιξθσ τθσ όλθσ διαδικαςίασ και τουσ ενθμερϊνουν για τυχόν 

αλλαγζσ αυτισ, που κακορίηεται με τθν παρ. 7 του παρόντοσ. 

γ. Στο θλεκτρονικό ςφςτθμα ο ανάδοχοσ δθμοςίου ζργου αναρτά τισ τριμθνιαίεσ ςυνοπτικζσ 

ανακεφαλαιωτικζσ εκκζςεισ του για τθν πορεία του ζργου τθσ παρ. 15 του άρκρου 138 του 

ν. 4412/2016, το περιεχόμενο των οποίων είναι ανάλογο των αντίςτοιχων εκκζςεων τθσ 

διευκφνουςασ Υπθρεςίασ τθσ παρ. 8 του άρκρου 136 του ν. 4412/2016, κακϊσ επίςθσ τθρεί 

και το θμερολόγιο του ζργου κατά το άρκρο 146 του ν. 4412/2016.  

δ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν, που εκδίδεται εντόσ 9 μθνϊν 

από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, προςδιορίηονται οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και τα 

ειδικότερα ςτοιχεία  των  προθγοφμενων εδαφίων που εντάςςονται ςτο Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε. 

3. Το Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε. για τθν αποτελεςματικότερθ παρακολοφκθςθ των τεχνικϊν ζργων, ςε 

όλα τα ςτάδια προγραμματιςμοφ και υλοποίθςισ τουσ, διαςυνδζεται λειτουργικά ιδίωσ: α) 

με τθν θλεκτρονικι εφαρμογι του τρόπου ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν του Ν. 4495/2017 

(Α’ 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 

με το Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων Κ.Θ.Μ.Δ.Θ.Σ. των άρκρων 37 

και 38 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147), γ) με τθν εφαρμογι τθσ Θλεκτρονικισ Ταυτότθτασ Κτιρίου 

του ν. 4495/2017 (Αϋ 167), δ) με τθν εφαρμογι Θλεκτρονικoφ Συςτιματοσ Καταγραφισ, 

Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν Ζργων κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, ε) 

με τθν εφαρμογι Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Συςτιματοσ Αδειοδοτιςεων κατά τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτ) με τθν εφαρμογι του Θλεκτρονικοφ μθτρϊου ςυντελεςτϊν παραγωγισ 

δθμοςίων και ιδιωτικϊν τεχνικϊν ζργων (ΜΘ.Τ.Ε.) του άρκρου 118 του ν. 4472/2017 (Aϋ 

74), η) με το ςφςτθμα αμοιβϊν και το μθτρϊο μελϊν του Τ.Ε.Ε., θ) με το πρόγραμμα 

Διαφγεια, κ) με το Μθτρϊο Δεςμεφςεων, ι) με τθ Γενικι Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν 

Συςτθμάτων και τθ Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν 

(ςφςτθμα TAXIS) και ια) με τα ςυςτιματα των  φορζων που τα μζλθ τουσ εγγράφονται ςτα 

μθτρϊα του άρκρου 118 του ν. 4472/2017 (Αϋ 74). 



 

 

4. Θ άντλθςθ των ςτοιχείων μζςω των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων τθσ προθγοφμενθσ, 

γίνεται για τα δθμόςια ζργα με ευκφνθ των αρμοδίων οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σε 

περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ διαλειτουργικότθτα για τεχνικοφσ λόγουσ, θ καταχϊρθςθ 

γίνεται με τθν θλεκτρονικι μεταφόρτωςθ του εγγράφου που αντικακιςτά τθ τιρθςθ τθσ 

ζγγραφθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ ι τθν υποχρζωςθ του πολίτθ να προςζλκει ςτθν 

αρμόδια διοικθτικι αρχι για τθ διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςισ του. 

5. Τα ςτοιχεία τθσ εφαρμογισ παραμετροποιοφνται κατά τρόπο ϊςτε να είναι διαχειρίςιμα 

ςε διάφορεσ κλίμακεσ εκνικοφ, περιφερειακοφ, ι τοπικοφ επιπζδου, κακϊσ και με κριτιρια 

τεχνικοφ αντικειμζνου, γεωγραφικοφ προςδιοριςμοφ, αναδόχου, ανακζτουςασ αρχισ ι 

φορζα, προχπολογιςμοφ ι οποιαςδιποτε άλλθσ παραμζτρου αναηιτθςθσ. 

6. Μζςα ςε διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε. 

καταχωροφνται, κατά προτεραιότθτα, τα εν εξελίξει δθμόςια ζργα για τα οποία δεν ζχει 

ςυντελεςκεί θ οριςτικι παραλαβι και τα ιδιωτικά για τα οποία δεν ζχει γίνει θ 

θλεκτροδότθςθ. 

7. Με Κοινι Απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν και των κατά περίπτωςθ 

αρμοδίων Υπουργϊν, που εκδίδεται εντόσ 12 μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, 

ρυκμίηονται τα ειδικότερα τεχνικά ηθτιματα που αφοροφν ςτθ λειτουργία και διαχείριςθ 

του Κ.Θ.Σ.ΡΑ.Τ.Ε. και ςυγκεκριμζνα οι όροι και τεχνικζσ λεπτομζρειεσ διαςφνδεςισ του με 

άλλεσ εφαρμογζσ, οι όροι και προχποκζςεισ πρόςβαςθσ και χριςθσ των πλθροφοριϊν, οι 

παραμετροποιιςεισ τθσ παραγράφου 5, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα ςυναφζσ με τα 

ανωτζρω.  

8. Στισ διαδικτυακζσ πφλεσ του ςυςτιματοσ του παρόντοσ, τα κζματα αςφαλείασ και 

προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων αντιμετωπίηονται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 11 και 13 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ ΥΑΡ/Φ.40.4/989/2012 (Β’ 1301) «Κφρωςθ 

Ρλαιςίου Ραροχισ Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ» ςτθν οποία περιλαμβάνεται 

και θ αςφαλισ αποκικευςθ του αρχειακοφ υλικοφ ςε τουλάχιςτον δφο διαφορετικά ςθμεία 

και με τα οριηόμενα ςτο ΡΔ 25/2014 (Α’ 44) «θλεκτρονικό αρχείο και ψθφιοποίθςθ 

εγγράφων», ενϊ διαςφαλίηεται θ προςβαςιμότθτα ςε αυτά των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ 

κατά τισ διατάξεισ του Ν.3979/2011 (Α’ 138) «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ 

διατάξεισ». 

 

Άρκρο 218 

Σϊμα Ειδικϊν Επιμετρθτϊν δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων 

 



 

 

1.Συνιςτάται Σϊμα Ειδικϊν Επιμετρθτϊν δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων για τθν 

επιβοικθςθ διενζργειασ των απαραίτθτων κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ επιμετριςεων και 

ςυναφϊν προσ αυτζσ υπθρεςιϊν δθμοςίων ζργων, κακϊσ και τθσ προαιρετικισ 

επιμζτρθςθσ ιδιωτικοφ ζργου, εφόςον το επικυμεί ο ανακζτων.  

 

2.Οι Ειδικοί Επιμετρθτζσ Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν ζργων εγγράφονται ςε καταλόγουσ 

Σϊματοσ Ειδικϊν Επιμετρθτϊν δθμοςίων και ιδιωτικϊν ζργων που τθροφνται ςτο Τεχνικό 

Επιμελθτιριο Ελλάδασ (Τ.Ε.Ε.) και ςτο Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ, κατόπιν 

αδειοδότθςισ τουσ, που πραγματοποιείται μετά τθν παρακολοφκθςθ ςχετικϊν ςεμιναρίων 

και επιτυχοφσ ςυμμετοχισ ςε εξετάςεισ που διενεργοφνται ςτο Τ.Ε.Ε.  

 

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν, μετά από γνϊμθ των νομικϊν 

προςϊπων τθσ παραγράφου 2, που εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ 3 μθνϊν από τθ 

δθμοςίευςθ του παρόντοσ, κακορίηονται τα απαραίτθτα προςόντα, όπωσ ιδίωσ θ 

απαιτοφμενθ εμπειρία, οι κανόνεσ και οι αρχζσ που διζπουν το ζργο τουσ, θ διάρκεια των 

απαραίτθτων ςεμιναρίων τθσ παραγράφου 2, ο τρόποσ και θ διαδικαςία αξιολόγθςισ τουσ, 

τα κριτιρια κατθγοριοποίθςισ τουσ για τθν επιλογι τουσ μζςω θλεκτρονικισ κλιρωςθσ, 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 θ οποία βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι, το είδοσ τθσ ςφμβαςθσ 

μεταξφ των Ειδικϊν Επιμετρθτϊν και τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα 

ςχετικό με τα ανωτζρω. Εντόσ προκεςμίασ 3 μθνϊν μετά από τθν ζκδοςθ τθσ Υπουργικισ 

απόφαςθσ, τα νομικά πρόςωπα τθσ παραγράφου 2 ςυγκροτοφν το Σϊμα Ειδικϊν 

Επιμετρθτϊν. 

 

4. Ειδικά για ςυγχρθματοδοτοφμενα από το ΕΣΡΑ ζργα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και 

επεξεργαςίασ λυμάτων και διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, όταν θ αξία ςφμβαςθσ είναι 

ανϊτερθ του ποςοφ των πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) ευρϊ, και ανακζτουςα αρχι ι 

ανακζτων φορζασ είναι διμοσ με πλθκυςμό ζωσ δζκα χιλιάδεσ (10.000) κατοίκουσ ι νομικό 

πρόςωπο αυτοφ, με αρμοδιότθτα υλοποίθςθσ ζργων των ανωτζρω κατθγοριϊν θ επιλογι 

ειδικοφ επιμετρθτι είναι υποχρεωτικι. Θ επιλογι ειδικοφ επιμετρθτι είναι υποχρεωτικι 

και για τα ζργα του προθγοφμενου εδαφίου που κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του Σϊματοσ 

ζχουν ανεκτζλεςτο τμιμα ςφμβαςθσ ανϊτερο των πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) ευρϊ.  

 



 

 

Άρκρο 219 

 

Θ προκεςμία του άρκρου 31 του ν. 4474/17 (Α’ 80) περί προςαρμογισ τθσ ελλθνικισ 

νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/2376 και άλλεσ διατάξεισ, παρατείνεται 

ζωσ τθν 30θ Απριλίου 2018 και ςτουσ υπαλλιλουσ- εξεταςτζσ υποψθφίων οδθγϊν και 

οδθγϊν κα καταβάλλεται μθνιαία αποηθμίωςθ, όπωσ αυτι ζχει κακοριςκεί ςτθν κ.υ.α. 

75186/10428/15-11-2016 (Β’ 4080). 

Άρκρο 219Α 

Επιτρζπεται ςτα τουριςτικά γραφεία και ςτα γραφεία ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων, όπωσ 

ορίηονται ςτισ περ. γ και δ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 4276/2014 (Α` 155), και ςε 

εταιρείεσ και ςυνεταιριςμοφσ Επιβατθγϊν Δθμόςιασ Χριςθσ Αυτοκινιτων, που ζχουν 

ςυςτακεί ςφμφωνα με το άρκρο 6 του ν. 3109/2003 (Α` 38) και το άρκρο 87 του ν. 

4070/2012 (Α` 82), θ ολικι εκμίςκωςθ με οδθγό μζςω προκρατιςεωσ με αντίςτοιχθ 

ςφμβαςθ ελαχίςτου διάρκειασ τριϊν (3) ωρϊν, Επιβατθγϊν Ιδιωτικισ Χριςθσ (Ε.Ι.Χ.) 

Αυτοκινιτων απαγορευομζνθσ τθσ μεταφοράσ επιβατϊν με κόμιςτρο με τα αυτοκίνθτα 

αυτά. 

Άρκρο 219Β 

Τροποποίθςθ του άρκρου δεφτερου του Ν. 4388/2016 (Αϋ 93) 

Μετά το τζλοσ τθσ παραγράφου 13 του άρκρου δεφτερου του Ν. 4388/2016 (Αϋ 93) 

προςτίκεται παράγραφοσ 14 ωσ ακολοφκωσ: 

«14. Θ ςυςτακείςα με το Ρ.Δ. 123/2017 «Οργανιςμόσ του Υπουργείου Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν» (Αϋ 210) Ειδικι Υπθρεςία Δθμοςίων Ζργων Καταςκευισ Συγκοινωνιακϊν 

Ζργων με Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ (ΕΥΔΕ / ΚΣΕΣΡ), αςκεί τα κακικοντα και υποχρεϊςεισ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ζωσ τθν κατακφρωςθ και υπογραφι τθσ υπό δθμοπράτθςθ ςφμβαςθσ 

για τθν εγκατάςταςθ πλιρουσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ αναλογικισ χρζωςθσ διοδίων 

τελϊν, δορυφορικισ τεχνολογίασ με οπτικι αναγνϊριςθ, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ 

ςυναφκείςα ι προσ ςφναψθ ςφμβαςθ αναγκαίασ υποςτθρικτικισ δράςθσ ςτα πλαίςια τθσ 

υπόψθ δθμοπράτθςθσ και για το ίδιο χρονικό διάςτθμα». 

 

ΤΜΘΜΑ ΣΤ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ 



 

 

 Αδειοδότθςθ ιδιωτικϊν ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ 

ελεφκερθσ λιψθσ  

Άρκρο   220 

Ζννοια  και  λειτουργία  

 ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν επίγειασ ψθφιακισ  

ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ 

1.  Θ  λειτουργία  των  ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν  που  μεταδίδουν  το  

πρόγραμμά  τουσ  ςε ελεφκερθ λιψθ μζςω επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ, υπόκειται  

ςε  αδειοδότθςθ,   θ  οποία    γίνεται  κατόπιν   διαγωνιςτικισ   διαδικαςίασ   μζςω    

δθμοπραςίασ.  Θ  διαδικαςία αδειοδότθςθσ   διενεργείται   από  το  Ε.Σ..,  το  οποίο  

εκδίδει  τθ  ςχετικι  προκιρυξθ.  

 

2.  Oι άδειεσ διακρίνονται ςε εκνικισ και περιφερειακισ εμβζλειασ. Εκνικισ εμβζλειασ είναι 

οι άδειεσ που καλφπτουν πλθκυςμιακά τθν επικράτεια και περιφερειακισ εμβζλειασ οι 

άδειεσ που καλφπτουν πλθκυςμιακά τισ Ρεριοχζσ Απονομισ, όπωσ κακορίηονται με τον 

εκάςτοτε ιςχφοντα Χάρτθ Συχνοτιτων επίγειασ ψθφιακισ ραδιοφωνικισ  ευρυεκπομπισ.  

 

3.  Οι  ιδιωτικοί  ραδιοφωνικοί ςτακμοί  επίγειασ ψθφιακισ  ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  

λιψθσ  διακρίνονται  αναλόγωσ  του  χαρακτιρα  του  προγράμματόσ  τουσ  ςε  

ενθμερωτικοφσ  και  μθ  ενθμερωτικοφσ  και  βάςει  αυτοφ  αδειοδοτοφνται  αντιςτοίχωσ. 

 

Άρκρο  221 

Ρλαίςιο  διαδικαςίασ  αδειοδότθςθσ  

1.  Θ   διενζργεια  και  θ   ολοκλιρωςθ   τθσ  διαδικαςίασ   αδειοδότθςθσ   του  παρόντοσ  

νόμου γίνεται ςφμφωνα με τον εκάςτοτε ιςχφοντα Χάρτθ Συχνοτιτων επίγειασ ψθφιακισ 

ραδιοφωνικισ  ευρυεκπομπισ.  

2.  Ο Χάρτθσ Συχνοτιτων επίγειασ ψθφιακισ ραδιοφωνικισ  ευρυεκπομπισ  τθσ παρ. 1 

εκδίδεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παρ. 9 και 10 του αρ. 13 του ν. 3592/2007 (Α` 61), 

όπωσ ιςχφει.  



 

 

3.  Για τθ χοριγθςθ δικαιωμάτων χριςθσ ραδιοςυχνοτιτων επίγειασ ψθφιακισ 

ραδιοφωνικισ ευρυεκπομπισ ιςχφουν οι διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του αρ. 13 του ν. 

3592/2007 (Α` 61). 

4. Με   απόφαςθ  του  Υπουργοφ  Ψθφιακισ  Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν  και Ενθμζρωςθσ,   

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).  

 5. H  τιμι  εκκίνθςθσ  των  δθμοπρατοφμενων  αδειϊν  ανά  κατθγορία εμβζλειασ και  

προγράμματοσ, κακϊσ και ανά Ρεριοχι Απονομισ, κακορίηεται  με  κοινι  απόφαςθ  του  

Υπουργοφ  Οικονομικϊν  και  του  Υπουργοφ Ψθφιακισ  Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν  και 

Ενθμζρωςθσ,  μετά  από   ςφμφωνθ  γνϊμθ  του  Ε.Σ..   

6. Θ  χρονικι  διάρκεια  των   αδειϊν  ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν επίγειασ 

ψθφιακισ  ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ   είναι  δζκα  (10)  ζτθ   από   τθν   θμερομθνία  

τθσ  ζκδοςισ   τουσ. 

7. Θ   διαδικαςία  τθσ  αδειοδότθςθσ   μζςω    δθμοπραςίασ   διεξάγεται   με   τθν   ζκδοςθ    

προκιρυξθσ   από  το   Ε.Σ..,    ςφμφωνα  με  τουσ  όρουσ  του  παρόντοσ. Ρροκθρφξεισ  από  

το  Ε.Σ..  είναι  δυνατό   να  εκδίδονται ξεχωριςτά ανά κατθγορία αδειϊν. 

8. Οι  υποψιφιοι  για τθ  χοριγθςθ  άδειασ  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ  επίγειασ 

ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ υποχρεοφνται να δθλϊςουν με τθν  

κατατεκείςα  αίτθςθ  ςυμμετοχισ  τουσ  ςτθ  διαδικαςία  αδειοδότθςθσ τθν εμβζλεια για 

τθν οποία ηθτοφν να τουσ χορθγθκεί θ άδεια (εκνικι ι περιφερειακι) και το είδοσ 

προγράμματοσ (ενθμερωτικοφ ι μθ ενθμερωτικοφ). 

 

 

Άρκρο  222 

Ρροχποκζςεισ  ςυμμετοχισ - Νομικι  μορφι  υποψθφίων   

 

1. Δικαίωμα  ςυμμετοχισ  ςτθ   διαδικαςία  αδειοδότθςθσ  που  διεξάγεται  μζςω   

δθμοπραςίασ  ζχουν:  

α)  Κεφαλαιουχικζσ  εταιρίεσ   οποιαςδιποτε  μορφισ  τθσ  θμεδαπισ ι  κράτουσ μζλουσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του Ε.Ο.Χ., οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται  ςτον  τομζα  των  μζςων  

ενθμζρωςθσ  και  ζχουν  ωσ  εταιρικό  ςκοπό  τθν  λειτουργία  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ 

ςτακμοφ  επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ.  



 

 

β)  Οι επιχειριςεισ των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.), με ειδικό ςκοπό τθν    

λειτουργία  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ 

ελεφκερθσ  λιψθσ και ζδρα εντόσ τθσ Ρεριοχισ Απονομισ, για τθν οποία προκθρφςςονται 

οι αντίςτοιχεσ άδειεσ. Για τθ ςφςταςθ, τθν  οργάνωςθ και τθ λειτουργία των επιχειριςεων  

αυτϊν  εφαρμόηονται  οι  διατάξεισ  του   ν.  3463/2006  (Α’  114), όπωσ ιςχφει, τθρουμζνων  

των  διατάξεων  του  ν.  3852/2010  (Αϋ 87). 

γ)  Κοινοπραξίεσ,  που  δραςτθριοποιοφνται  αποκλειςτικά ςτον  τομζα  των  μζςων  

ενθμζρωςθσ  και  ζχουν  ωσ  εταιρικό  ςκοπό  τθν  λειτουργία  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ 

ςτακμοφ  επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ.  Το κοινοπρακτικό  

ζγγραφο  ςφςταςθσ   κατατίκεται  κατά  τθν  υποβολι  τθσ  υποψθφιότθτασ. Σε  περίπτωςθ   

που  χορθγθκεί  άδεια  ιδιωτικοφ ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ  επίγειασ ψθφιακισ 

ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ   ςε κοινοπραξία, τα  μζλθ  τθσ   οφείλουν, μετά  τθν   

ανάδειξι   τθσ  ωσ  αδειοφχου, να ςυςτιςουν εταιρία,  να  τθν  υποβάλουν  ςτισ  

προβλεπόμενεσ  κατά  νόμο  διατυπϊςεισ  δθμοςιότθτασ   και  να κατακζςουν  τα  ςχετικά  

ζγγραφα, εντόσ  προκεςμίασ   τριϊν  (3)  μθνϊν  από  τθν  χοριγθςθ  τθσ  άδειασ  

λειτουργίασ. Εταίροι  τθσ  ςυςτακθςόμενθσ,  από  τα  μζλθ  τθσ  κοινοπραξίασ,   εταιρίασ  

μποροφν  να  είναι  μόνο   όςοι  ςυμμετείχαν  ςτθν  υποψθφιότθτα,  κατά  τθν  υποβολι  

τθσ. 

2.  Οι  υποψιφιοι  οφείλουν,  με  τθν  αίτθςθ  ςυμμετοχισ  τουσ, να  ςυνυποβάλουν  τα  

προβλεπόμενα  νομιμοποιθτικά  ζγγραφα  που  αποδεικνφουν   τθ  ςφςταςθ   τθσ  εταιρίασ   

ι  τθσ  κοινοπραξίασ  και  των  μελϊν  αυτισ,  κακϊσ  και  κάκε  άλλο  ςχετικό  ζγγραφο  που  

κακορίηεται  με  τθν   προκιρυξθ  του  Ε.Σ..  

 

  Άρκρο  223 

Εταιρικό  κεφάλαιο  υποψθφίων   

 

1.   Το  ελάχιςτο  καταβεβλθμζνο  εταιρικό  κεφάλαιο  των  υποψθφίων για  τθ  χοριγθςθ  

άδειασ  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ  επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  

λιψθσ , κακορίηεται  με  κοινι  απόφαςθ  του  Υπουργοφ  Οικονομικϊν  και  του  Υπουργοφ  

Ψθφιακισ  Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν  και  Ενθμζρωςθσ  ανάλογα με τθν κατθγορία 

εμβζλειασ  και  προγράμματοσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του ΕΣ. 

2.  Οι υποψιφιοι  των  οποίων  το καταβεβλθμζνο κεφάλαιο, ςτο ςφνολο του ι μερικϊσ, 

δεν  αντιςτοιχεί  ςτο ελάχιςτο  απαιτοφμενο  κατά  τα  ωσ άνω κεφάλαιο, υποχρεοφνται να 



 

 

προςκομίςουν με  τθν  υποψθφιότθτά  τουσ εγγυθτικι επιςτολι για  το  ςυνολικό  ι  το  

υπολειπόμενο ποςό, θ οποία προζρχεται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι πιςτωτικό 

ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο, που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ - 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ε.Ο.Χ. και ζχει το δικαίωμα ζκδοςθσ εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του 

Ε.Ο.Χ. Με  τθν  προκιρυξθ  του  Ε.Σ..  κακορίηονται  οι  λεπτομζρειεσ  ζκδοςθσ, τφπου, 

διάρκειασ, υποβολισ, επιςτροφισ  και κατάπτωςθσ  τθσ ωσ  άνω  εγγυθτικισ  επιςτολισ.   

3.  Οι  υποψιφιοι  οφείλουν,  με  τθν  αίτθςθ  ςυμμετοχισ   τουσ, να  ςυνυποβάλουν  τα  

κατά  νόμο   ζγγραφα  που  πιςτοποιοφν  τθν  καταβολι  του   εταιρικοφ   κεφαλαίου ςε  

μετρθτά  κακϊσ  και   κάκε   άλλο   ςχετικό    ζγγραφο  που  κακορίηεται  με  τθν    

προκιρυξθ  του  Ε.Σ..  

Άρκρο 224 

Ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ υποψθφίων 

 

1. Οι  εταιρίεσ που  υποβάλλουν  αίτθςθ  είτε  αυτοτελϊσ  είτε  ωσ  μζλθ  κοινοπραξίασ  για  

χοριγθςθ  άδειασ  ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ επίγειασ  ψθφιακισ ευρυεκπομπισ 

ελεφκερθσ  λιψθσ, κακϊσ και οι ςυμμετζχουςεσ ςε αυτζσ εταιρίεσ, ανικουν ςε τελικό 

βακμό ςε φυςικά πρόςωπα. Εφόςον οι ανωτζρω εταιρίεσ είναι ανϊνυμεσ, οι  μετοχζσ τουσ 

είναι ονομαςτικζσ ςτο ςφνολό τουσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου.  

2.  Οι  υποψιφιοι  οφείλουν,  με  τθν  αίτθςθ  ςυμμετοχισ   τουσ, να  ςυνυποβάλουν   

ζγγραφα  που  αποδεικνφουν  τθ   ςφνκεςθ  του  εταιρικοφ ι μετοχικοφ  κεφαλαίου τουσ και  

το  ποςοςτό  ςυμμετοχισ  του  κάκε εταίρου ι μετόχου  μζχρι  φυςικοφ  προςϊπου, κακϊσ 

και  κάκε  άλλο  ζγγραφο  που  ςχετίηεται   με  το  ιδιοκτθςιακό  κακεςτϊσ  των  υποψθφίων 

και  τθν τιρθςθ  των  ωσ  άνω  προχποκζςεων,  όπωσ   κακορίηεται  με  τθν   προκιρυξθ  του  

Ε.Σ.. Στθν περίπτωςθ ανωνφμων εταιριϊν που δεν προβλζπεται υποχρζωςθ 

ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχουν τθν ζδρα 

τουσ, προςκομίηεται ςχετικι βεβαίωςθ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, εφόςον 

υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 

υποψθφίου. Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μζχρι φυςικοφ προςϊπου δεν ιςχφει για τισ 

μετοχζσ των ειςθγμζνων ςτα Χρθματιςτιρια των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι 

του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριϊν. 

 

Άρκρο  225 

Αρνθτικζσ  προχποκζςεισ  - Αςυμβίβαςτεσ  ιδιότθτεσ  - Ρόκεν  ζςχεσ  υποψθφίων   



 

 

1. Οι  εταίροι  ι  οι  μζτοχοι,   οι  νόμιμοι  εκπρόςωποι  των  εταιριϊν   που  ςυμμετζχουν   

ςτθ  διαδικαςία  αδειοδότθςθσ   κακϊσ και   τα  μζλθ   του  διοικθτικοφ  ςυμβουλίου  ςε  

περίπτωςθ  που θ  αίτθςθ  υποβάλλεται  από  ανϊνυμθ  εταιρία,   πρζπει  να  μθν  ζχουν   

καταδικαςτεί  με τελεςίδικθ  δικαςτικι  απόφαςθ  για ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι 

οργάνωςθ, για  δωροδοκία, απάτθ, τρομοκρατικά  εγκλιματα  ι  εγκλιματα  ςυνδεόμενα  

με  τρομοκρατικζσ  δραςτθριότθτεσ, νομιμοποίθςθ  εςόδων   από   παράνομεσ   

δραςτθριότθτεσ  ι  χρθματοδότθςθ  τθσ  τρομοκρατίασ,  κατά  τθν  ζννοια  του  άρκρου  57 

παρ. 1 τθσ Οδθγίασ   2014/24/ΕΕ, όπωσ ιςχφει  και  θ  οποία  ζχει  ενςωματωκεί  ςτο  

εςωτερικό  δίκαιο   με  το   άρκρο  73  του  ν.  4412/2016.  Επίςθσ  δεν  κα  πρζπει  να  ζχουν  

καταδικαςτεί   με  αμετάκλθτθ  δικαςτικι  απόφαςθ  για   κακοφργθμα  και  ςε  

οποιαδιποτε  ποινι  για   υπεξαίρεςθ,  εκβίαςθ, πλαςτογραφία, ψευδορκία   και   δόλια  

χρεωκοπία. Το  Ε.Σ..   ςτο  πλαίςιο  τθσ  διαδικαςίασ  αδειοδότθςθσ  οφείλει  να  ηθτά  και  

να  λαμβάνει  αντίγραφα  ποινικοφ  μθτρϊου  για  τα  πρόςωπα   που  ζχουν  τισ ωσ  άνω  

ιδιότθτεσ  είτε  από   τουσ  υποψθφίουσ  είτε  από  τισ  αρμόδιεσ  αρχζσ.  

2.  Απαγορεφεται  θ   κακ’  οιονδιποτε  τρόπο  ςυμμετοχι  των  άνω  προςϊπων  ςε  

επιχειριςεισ  ερευνϊν  τθσ  ραδιοτθλεοπτικισ  αγοράσ  και  ςε  διαφθμιςτικζσ  επιχειριςεισ, 

τα  πρόςωπα  δε  αυτά   οφείλουν,   προκειμζνου  να  αποδείξουν  τθ  ςυνδρομι  τθσ  

προχπόκεςθσ  αυτισ,  να  προςκομίςουν  αντίςτοιχεσ  υπεφκυνεσ  δθλϊςεισ, με  

κεωρθμζνο  το  γνιςιο  τθσ  υπογραφισ  τουσ  ι  των  νομίμων εκπροςϊπων  τουσ  από  

αρμόδια  αρχι, όπωσ  κακορίηεται  ειδικότερα  με  τθν  προκιρυξθ  του  Ε.Σ..  Οι  

υποβλθκείςεσ  δθλϊςεισ  κα  ελζγχονται  μζςω  των  ςτοιχείων  του  Μθτρϊου  Διαφάνειασ  

που  τθρεί  το  Ε.Σ..    

3.  Οι  εταιρίεσ  και  οι  μζτοχοι  ι  οι  εταίροι   των  εταιριϊν  που  ςυμμετζχουν  ςτθ  

διαδικαςία  αδειοδότθςθσ,  υπόκεινται ςε ζλεγχο για τθ διαφάνεια του ιδιοκτθςιακοφ 

κακεςτϊτοσ των επιχειριςεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργοφν ςτθν θμεδαπι, ςφμφωνα  με  τθ  

διάταξθ  του άρκρου 5  του  ν.  3592/2007, τθρουμζνων  των  ενωςιακϊν  κανόνων  για  τθν  

ελεφκερθ  κυκλοφορία  των  κεφαλαίων  και  τθν  ελευκερία  εγκατάςταςθσ  και  παροχισ  

υπθρεςιϊν. Οι  εν λόγω εταίροι ι μζτοχοι πρζπει να είναι πραγματικοί  δικαιοφχοι των  

οικονομικϊν μζςων που  διζκεςαν  για  τθ  ςυμμετοχι  τουσ  ςτο  κεφάλαιο  τθσ  

υποψιφιασ  εταιρίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των δανείων που αποκτικθκαν από 

αναγνωριςμζνουσ   χρθματοπιςτωτικοφσ   οργανιςμοφσ. Τα  οικονομικά μζςα  που  

διζκεςαν  οι  μζτοχοι  ι  οι  εταίροι  για τθ ςυμμετοχι τουσ  ςτο  κεφάλαιο  τθσ  υποψιφιασ  

εταιρίασ   δεν   επιτρζπεται  να  αποτελοφν  προϊόν εγκλθματικισ  δραςτθριότθτασ, κατά τθν 

ζννοια τθσ παραγράφου  1, που  διαπιςτϊνεται με  δικαςτικι απόφαςθ που ζχει ιςχφ  



 

 

δεδικαςμζνου, ςφμφωνα  με  τθ  διάταξθ   τθσ   παραγράφου   4  του  άρκρου  3  του ν.   

3414/2005  (Αϋ 279). 

4. Θ   αίτθςθ  για  τθ  χοριγθςθ  άδειασ  ςυνοδεφεται  από  ςτοιχεία,   τα  οποία   

αποδεικνφουν  τον  τρόπο  απόκτθςθσ  των  οικονομικϊν  μζςων  που  διατζκθκαν  ι  

προγραμματίηεται  να  διατεκοφν  για  τθ  λειτουργία   του   ιδιωτικοφ  ραδιοφωνικοφ  

ςτακμοφ  από  τθν  υποψιφια  εταιρία  και  τουσ  εταίρουσ ι μετόχουσ τθσ.  Τα  

απαιτοφμενα  δικαιολογθτικά  για  τον  ανωτζρω  ζλεγχο  προςδιορίηονται  με  τθν   

προκιρυξθ  του  Ε.Σ.. 

 

Άρκρο  226 

Τεχνολογικόσ  εξοπλιςμόσ   

1.   Οι  υποψιφιοι   προσ  αδειοδότθςθ   οφείλουν   να   διακζτουν   κατάλλθλο  τεχνολογικό   

εξοπλιςμό   που  τουσ  εξαςφαλίηει  τθν  άρτια   και   υψθλι  τεχνικι  εκπομπι  του  

προγράμματόσ   τουσ  και  τθ μεταφορά του ςιματόσ τουσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του παρόχου 

δικτφου. 

2.   Για  το  ςφνολο  του  εγκατεςτθμζνου  τεχνολογικοφ  εξοπλιςμοφ   οι  υποψιφιοι  

υποχρεοφνται  να  τθροφν  τουσ  εκάςτοτε  ιςχφοντεσ  κανονιςμοφσ  θλεκτρομαγνθτικισ  

ςυμβατότθτασ τθσ Διεκνοφσ Ζνωςθσ Τθλεπικοινωνιϊν (International Telecommunication 

Union – ITU) και  τουσ  ςχετικοφσ  κανόνεσ  αςφάλειασ  του  προςωπικοφ.  

3.  Οι υποψιφιοι προσ αδειοδότθςθ υποχρεοφνται να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ με τθν 

οποία βεβαιϊνουν ότι εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζξι (6) μθνϊν από τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ κα διακζτουν τον τεχνολογικό εξοπλιςμό τθσ παραγράφου 1. 

 

Άρκρο  227 

Ρεριεχόμενο  μεταδιδόμενου  προγράμματοσ 

1. Θ   διάρκεια   του   προγράμματοσ   που   υποχρεοφται  να  μεταδίδει  θμερθςίωσ  ο  

υποψιφιοσ   προσ  αδειοδότθςθ   ραδιοφωνικόσ  ςτακμόσ  πρζπει  να  καλφπτει  το  ςφνολο  

του  εικοςιτετραϊρου.   

2.  Θ   κφρια   γλϊςςα  μετάδοςθσ   είναι  θ  ελλθνικι.      

3.   Το  ελάχιςτο  περιεχόμενο  του  προγράμματοσ  ενθμερωτικοφ  ςτακμοφ,  περιλαμβάνει: 



 

 

α)  κακθμερινά  τακτά  πρωτότυπα  δελτία  ειδιςεων, ςυνολικισ θμεριςιασ διάρκειασ  

τουλάχιςτον  εξιντα  (60)  λεπτϊν,  εκ  τθσ  οποίασ, ωσ προσ τουσ ςτακμοφσ περιφερειακισ 

εμβζλειασ,  ποςοςτό  τουλάχιςτον  πενιντα τοισ  εκατό  (50%)  αφορά  ςε  κζματα  τοπικοφ  

ενδιαφζροντοσ, που αφοροφν το ςφνολο των γεωγραφικϊν και διοικθτικϊν ενοτιτων που 

καλφπτει ο ςτακμόσ.  

β)  είκοςι  πζντε  (25)  τουλάχιςτον  ϊρεσ  εβδομαδιαίωσ  ενθμερωτικϊν  εκπομπϊν  και  

ςχολιαςμοφ  τθσ  πολιτικισ, κοινωνικισ  και  οικονομικισ  επικαιρότθτασ  (ελλθνικισ  και  

διεκνοφσ), εκ  των  οποίων, ωσ προσ τουσ ςτακμοφσ περιφερειακισ εμβζλειασ,  ποςοςτό  

τουλάχιςτον πενιντα τοισ  εκατό  (50%)  αφορά  ςε  κζματα  τοπικοφ  ενδιαφζροντοσ,  που 

αφοροφν το ςφνολο των γεωγραφικϊν και διοικθτικϊν ενοτιτων που καλφπτει ο ςτακμόσ.  

4. Το ελάχιςτο περιεχόμενο του προγράμματοσ  μθ  ενθμερωτικοφ  ςτακμοφ,  περιλαμβάνει  

κεματολογία  του  ειδικοφ  προςανατολιςμοφ  του  ςτακμοφ. 

5.  Με   τθν    προκιρυξθ  του  Ε.Σ..  κακορίηονται  τα  απαιτοφμενα    δικαιολογθτικά 

ζγγραφα  που  υποχρεοφνται  να  υποβάλουν  οι  υποψιφιοι προσ  απόδειξθ  των  ανωτζρω  

προχποκζςεων   ανά  κατθγορία  εμβζλειασ και προγράμματοσ.    

 6. Οι υποψιφιοι προσ αδειοδότθςθ υποχρεοφνται να υποβάλουν υπεφκυνθ διλωςθ με τθν 

οποία βεβαιϊνουν ότι εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζξι (6) μθνϊν από τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ κα μεταδίδουν  το  κατά  τισ  ανωτζρω  διακρίςεισ  πρόγραμμα.  

 

Άρκρο 228 

Οικονομικι βιωςιμότθτα 

1. Οι υποψιφιοι προσ αδειοδότθςθ  πρζπει να είναι οικονομικά βιϊςιμοι, ϊςτε να μποροφν  

να ανταποκρικοφν  ςτθν  εκ  του άρκρου 15 παρ. 2 του Συντάγματοσ αποςτολι για τθν 

παροχι υψθλοφ επιπζδου ραδιοφωνικϊν υπθρεςιϊν, διαςφαλίηοντασ τθν ποιότθτα, τθν  

πολυφωνία  και  τθν αντικειμενικότθτα ςτθν ενθμζρωςθ.  

2. Θ οικονομικι βιωςιμότθτα των υποψθφίων προσ αδειοδότθςθ αποδεικνφεται από το 

επιχειρθςιακό τουσ ςχζδιο, με βάςθ τθν οικονομοτεχνικι μελζτθ βιωςιμότθτασ τθσ 

επιχείρθςισ τουσ για τα ζτθ τθσ χρονικισ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ άδειασ, που αξιολογείται ωσ 

προσ τθν αξιοπιςτία του και τθν αποδοτικότθτα τθσ ςχεδιαηόμενθσ επζνδυςθσ. Θ 

οικονομοτεχνικι μελζτθ βιωςιμότθτασ περιλαμβάνει τθν προςδοκϊμενθ ακροαματικότθτα, 

τισ προβλεπόμενεσ λειτουργικζσ δαπάνεσ, τα προςδοκϊμενα ζςοδα, τθν προβλεπόμενθ 

κερδοφορία, τθν αποδοτικότθτα των ιδίων κεφαλαίων και τισ ταμειακζσ ροζσ.  



 

 

 3. Με τθν προκιρυξθ  του  Ε.Σ.. εξειδικεφονται τα κριτιρια και οι παράμετροι, βάςει των 

οποίων αξιολογείται θ βιωςιμότθτα των υποψθφίων, θ αποδοτικότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ 

ςχεδιαηόμενθσ επζνδυςθσ, κακορίηονται  όλα   τα   ςχετικά δικαιολογθτικά  ζγγραφα που  

πρζπει  να  προςκομίςουν  οι  υποψιφιοι  προσ  αδειοδότθςθ,  κάκε  άλλθ  αναγκαία  

λεπτομζρεια  για  τθν  εφαρμογι  του παρόντοσ άρκρου. 

Άρκρο 229 

Λοιποί  όροι  ςυμμετοχισ 

1. Οι   υποψιφιοι  προσ  αδειοδότθςθ  και  οι  εταίροι ι  μζτοχοι των  υποψθφίων   δεν   

πρζπει   να   τελοφν    υπό  πτϊχευςθ   ι  πτωχευτικό  ςυμβιβαςμό   ι   να  ζχουν  υπαχκεί  

ςτθν  προπτωχευτικι   διαδικαςία    του  άρκρου  99  του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα  ι  ανάλογθ  

διαδικαςία   προβλεπόμενθ  από  το  δίκαιο  τθσ  χϊρασ  ςτθν  οποία  ζχουν  τθν  ζδρα τουσ, 

οφτε  να  τελοφν  υπό εκκακάριςθ  και  υπό   αναγκαςτικι   διαχείριςθ.   

2 . Οι   υποψιφιοι   προσ   αδειοδότθςθ,   οι  εταίροι ι  μζτοχοι των  υποψθφίων  και  οι  

νόμιμοι  εκπρόςωποι  των  υποψθφίων,  κατά  τθν  θμερομθνία  υποβολισ  τθσ  αίτθςισ  

τουσ,  πρζπει  να  είναι αςφαλιςτικά,  φορολογικά   και  τραπεηικά  ενιμεροι. 

3. Οι  υποψιφιοι  προσ  αδειοδότθςθ  δεν  πρζπει  να  εμπίπτουν  ςτθν  απαγόρευςθ  

ςυγκζντρωςθσ  ελζγχου  που  προβλζπεται ςτα  άρκρα  3 και  5  του  ν.  3592/2007. 

4.  Με   τθν  προκιρυξθ   του  Ε.Σ..  κακορίηονται  όλα   τα   δικαιολογθτικά  ζγγραφα που  

πρζπει  να  προςκομίςουν  οι  υποψιφιοι  προσ  αδειοδότθςθ,  προκειμζνου  να   

αποδείξουν τθ  ςυνδρομι   των  ανωτζρω   οριηομζνων  ςτισ  παραγράφουσ  1 ζωσ 3,  κακϊσ  

και  κάκε  άλλθ  αναγκαία  λεπτομζρεια  για  τθν  εφαρμογι  των  άρκρων  αυτϊν.  

5. Οι  υποψιφιοι  προσ  αδειοδότθςθ   οφείλουν  να  καταβάλουν  για   τθν  εξζταςθ  τθσ  

υποψθφιότθτάσ  τουσ  παράβολο  του  Ελλθνικοφ  Δθμοςίου, το  ποςό  του  οποίου   

κακορίηεται  με  τθν   προκιρυξθ.  Σε   περίπτωςθ   που  δεν  υποβλθκεί  το  ςχετικό  

παράβολο   θ  αίτθςθ  ςυμμετοχισ  του  υποψθφίου δεν  γίνεται  δεκτι. 

6.  Οι υποψιφιοι   προσ  αδειοδότθςθ, με  τθν  υποβολι  αίτθςθσ   ςυμμετοχισ   τουσ   ςτθ  

διαδικαςία, αποδζχονται  ανεπιφφλακτα  όλουσ  τουσ  όρουσ  τθσ  προκιρυξθσ   και  

δθλϊνουν  ότι  αποδζχονται  όλουσ   τουσ  όρουσ   τθσ  δθμοπραςίασ   και   τθσ   άδειασ  που  

κα  τουσ  χορθγθκεί. 

 

Άρκρο 230 

Προι  Ρροκιρυξθσ  Ε.Σ.. 



 

 

1. Θ  διαδικαςία  αδειοδότθςθσ  των  ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν  επίγειασ 

ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ αρχίηει  με  τθ  δθμοςίευςθ  τθσ  ςχετικισ  

προκιρυξθσ  από  το  Ε.Σ..  

2. Στθν  προκιρυξθ  κακορίηονται   οι  όροι  και  θ  διαδικαςία  χοριγθςθσ  των  αδειϊν  και  

ειδικότερα  κατϋ  ελάχιςτον  τα  εξισ: 

α)  Ο  αρικμόσ  των  προκθρυςςόμενων  αδειϊν  ανά   κατθγορία  εμβζλειασ. 

β)   Θ  κατθγορία  του   προγράμματοσ  που  αφοροφν   οι  προκθρυςςόμενεσ   άδειεσ.  

γ)   Θ  χρονικι   διάρκεια  τθσ   άδειασ.   

δ)  Θ  προκεςμία  υποβολισ  των  αιτιςεων. 

ε)  Το   χρονοδιάγραμμα,  τα  ςτάδια  και  ο  τρόποσ   διενζργειασ    τθσ    διαδικαςίασ   

χοριγθςθσ  των  αδειϊν  μζςω  τθσ   δθμοπραςίασ. 

ςτ)  Θ  τιμι  εκκίνθςθσ   των  δθμοπρατοφμενων  αδειϊν. 

η)  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)  Τα   ζγγραφα   που  απαιτείται  να  υποβάλλουν  οι  υποψιφιοι  προκειμζνου  να  

αποδείξουν  τθ  ςυνδρομι  των  προβλεπόμενων  από  τον  παρόντα  νόμο  κετικϊν  και  

αρνθτικϊν  προχποκζςεων, βάςει  των  οποίων  κα  γίνει  θ  προεπιλογι  τουσ  για  να  

αποκτιςουν  το δικαίωμα  ςυμμετοχισ  ςτθν   τελικι  φάςθ  τθσ  δθμοπραςίασ. 

κ)  Ο    τρόποσ  ανακιρυξθσ  των  αδειοφχων  και  οι  υποχρεϊςεισ  αυτϊν. 

3.  Ρροκθρφξεισ από το Ε.Σ.. είναι δυνατόν να εκδίδονται ξεχωριςτά ανά κατθγορία 

αδειϊν, κακϊσ και ανά Ρεριοχι Απονομισ. Το  πλιρεσ  κείμενο τθσ  προκιρυξθσ  ςτθν  

ελλθνικι  και  ςτθν  αγγλικι  γλϊςςα  αναρτάται ςτθν  ιςτοςελίδα  του  Ε.Σ..  και  τθσ  

Γενικισ  Γραμματείασ   Ενθμζρωςθσ  και  Επικοινωνίασ  και   δθμοςιεφεται  ςτθν  Εφθμερίδα   

τθσ   Κυβερνιςεωσ. 

4. Θ  ςυμμετοχι   ςτθ  διαδικαςία  χοριγθςθσ  αδειϊν  ιδιωτικϊν  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν   

επίγειασ ψθφιακισ  ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ ςυνεπάγεται   πλιρθ  αποδοχι  των  

όρων  τθσ  ςχετικισ  προκιρυξθσ  και  δεν   είναι  επιτρεπτι  θ  ςυμμετοχι  με  επιφφλαξθ  ι  

υπό   αίρεςθ. Πλα  τα  ςτοιχεία, που υποβάλλονται  ςτο  πλαίςιο  τθσ   διαδικαςίασ  

χοριγθςθσ  αδειϊν, κεωροφνται  δεςμευτικά  για  τουσ  υποψιφιουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ μζχρι τθν ανακιρυξθ υπερκεματιςτι 

ςυμπεριλαμβανομζνων των υποβαλλόμενων οικονομικϊν προςφορϊν. 

 

Άρκρο 231 



 

 

Ρροεπιλογι  αιτιςεων  ςυμμετοχισ 

1.  Το  Ε.Σ..  εξετάηει  ςτο  ςτάδιο  τθσ  προεπιλογισ  τισ  αιτιςεισ   ςυμμετοχισ των  

υποψθφίων  και  τα  δικαιολογθτικά  ζγγραφα που  τισ  ςυνοδεφουν  προκειμζνου  να  

διαπιςτϊςει  τθ  ςυνδρομι  των  κετικϊν  και  των   αρνθτικϊν  προχποκζςεων  του  

δικαιϊματοσ  ςυμμετοχισ  ςτθ  δθμοπραςία  (ανά  κατθγορία εμβζλειασ και  

προγράμματοσ), όπωσ  αυτζσ  ορίηονται  ςτισ  διατάξεισ  των  άρκρων 222  ζωσ  και 229.  

Ακολοφκωσ    το   Ε.Σ..  ςυντάςςει   κατάλογο  των  υποψθφίων  που   πλθροφν  τισ  νόμιμεσ  

προχποκζςεισ  ςυμμετοχισ  ςτθν  κάκε  δθμοπραςία,  κακϊσ και εκείνων  οι  οποίοι  

αποκλείονται  τθσ  περαιτζρω  ςυμμετοχισ  τουσ  ςτθ  διαδικαςία  αυτι.  Οι  κατάλογοι  

αυτοί  αναρτϊνται   ςτθν  ιςτοςελίδα  του  Ε.Σ..   και  ταυτόχρονα  ενθμερϊνονται  και  οι  

υποψιφιοι  με  ςυςτθμζνθ  επιςτολι.      

2. Το   Ε.Σ..  μπορεί  να  καλζςει  τουσ  υποψιφιουσ  να  υποβάλουν  ςυμπλθρωματικζσ  

πλθροφορίεσ  ι  διευκρινίςεισ  ςχετικά  με  τα  ιδθ  υποβλθκζντα  δικαιολογθτικά ζγγραφα.  

3. Κατόπιν  τθσ  κοινοποίθςθσ   του  καταλόγου  των  προεπιλεγζντων που  ςυμμετζχουν  

ςτθν κάκε  δθμοπραςία, το Ε.Σ.. αποςτζλλει προσ κακζνα  από  αυτοφσ  δελτίο  

ςυμμετοχισ  ςτθ  δθμοπραςία,  με  το  οποίο  τουσ  γνωςτοποιεί  τθν  θμερομθνία  και  τον   

τόπο  διεξαγωγισ  τθσ  δθμοπραςίασ,  κακϊσ  και  το  ςχετικό  πρόγραμμά  τθσ. 

4. Συμμετζχοντεσ  οι  οποίοι  αποκλείονται  από  τθν  προεπιλογι  ζχουν  δικαίωμα  

υποβολισ   ζνςταςθσ  ςτο  Ε.Σ..  Θ  προκεςμία  υποβολισ  ζνςταςθσ  κακϊσ  και   θ  

προκεςμία  εντόσ  τθσ  οποίασ  το  Ε.Σ..  υποχρεοφται  να   κρίνει   επ’  αυτισ,   

κακορίηονται   με  τθν  προκιρυξθ. 

 

5. Εφόςον ο αρικμόσ των προεπιλεγζντων είναι ίςοσ ι μικρότεροσ του αρικμοφ των 

προκθρυςςόμενων αδειϊν, το τίμθμα που καταβάλουν οι υπερκεματιςτζσ ιςοφται με τθν 

τιμι εκκίνθςθσ. 

 

 Άρκρο  232 

Διαδικαςία  δθμοπραςίασ 

1. Θ  διεξαγωγι   τθσ  δθμοπραςίασ  γίνεται  μζςω  διαδικαςίασ  πολλαπλϊν  γφρων  με  

αυξανόμενο  τίμθμα  επί  τθσ,  ςφμφωνα  με  το  άρκρο  221  παρ.  4 ,  κακοριηόμενθσ  τιμισ   

εκκίνθςθσ.  Θ  διεξαγωγι  τθσ  δθμοπραςίασ   αρχίηει   από  τθν  θμερομθνία   εκκίνθςισ  τθσ  

και  ολοκλθρϊνεται  τθν  θμερομθνία  ανακιρυξθσ  των  υπερκεματιςτϊν  αδειοφχων.   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   ανακιρυξθ   των  υπερκεματιςτϊν,  ο  τρόποσ    καταβολισ   του  

τιμιματοσ    και  κάκε  άλλθ  αναγκαία  λεπτομζρεια  για  τθ  διεξαγωγι  τθσ  κακορίηονται   

από   τθν   προκιρυξθ  του  Ε.Σ.. 

2. Ρριν  τθν  ανακιρυξθ  των  υπερκεματιςτϊν για  κάκε  δθμοπρατοφμενθ  άδεια  

διεξάγεται   από  το  Ε.Σ..,  ωσ  προσ  τθν  υψθλότερθ  υποβλθκείςα  προςφορά,  ζλεγχοσ  

τθσ  προζλευςθσ  και  του  τρόπου  απόκτθςθσ  των  οικονομικϊν  μζςων που  κα  διακζςει   

ο  υποψιφιοσ  για  τθν  καταβολι  τθσ.  Ο  ζλεγχοσ  διενεργείται  με  βάςθ  τα  ςτοιχεία  που  

περιλαμβάνονται  ςτο  φάκελο  που  ιδθ  ζχει  κατακζςει  ο  υποψιφιοσ  με  τθν  αίτθςι  

του. Σε  περίπτωςθ  που  το  Ε.Σ..  κρίνει  ότι  από  τα  ςτοιχεία  αυτά  δεν  δικαιολογείται  ο  

τρόποσ  απόκτθςθσ  των  οικονομικϊν  μζςων  του  υποψθφίου, υποχρεοφται  να  ηθτιςει  

από  τον  υποψιφιο  πρόςκετα  δικαιολογθτικά. Με  τθν  προκιρυξθ  κακορίηεται  κάκε  

ςχετικι  λεπτομζρεια  για  τθν  εφαρμογι  τθσ  παροφςασ  παραγράφου, κακϊσ  και  ο  

χρόνοσ  ολοκλιρωςθσ  του  ωσ  άνω  ελζγχου, ο  οποίοσ  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  τισ  

ςαράντα πζντε (45)  θμζρεσ  από  τθν  υποβολι  τθσ  προςφοράσ.  Σε  περίπτωςθ   που  δεν  

δικαιολογείται   θ  υποβλθκείςα  οικονομικι  προςφορά, ο  ωσ  άνω  υποψιφιοσ  δεν  

ανακθρφςςεται  υπερκεματιςτισ  και   τθ  κζςθ  του   λαμβάνει  ο  επόμενοσ  πλειοδότθσ, 

κατόπιν  του  προβλεπόμενου  ελζγχου  του  προθγοφμενου  εδαφίου.  

3. Το τίμθμα κάκε άδειασ καταβάλλεται από τον υπερκεματιςτι ςε τρεισ (3) ιςόποςεσ 

δόςεισ, με ιςάρικμεσ τραπεηικζσ επιταγζσ που εκδίδονται ςε διαταγι του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, εντόσ των κατωτζρω προκεςμιϊν:  

α. θ πρϊτθ δόςθ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν ανακιρυξι του ςφμφωνα με τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο, β. θ δεφτερθ δόςθ εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν 

θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ άδειασ και γ. θ τρίτθ δόςθ εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν 

από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ άδειασ. Σε περίπτωςθ που ο υπερκεματιςτισ δεν 

καταβάλλει τθν πρϊτθ δόςθ του τιμιματοσ εντόσ τθσ ανωτζρω οριηόμενθσ προκεςμίασ, 

εκπίπτει και τθ κζςθ του λαμβάνει ο επόμενοσ πλειοδότθσ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ 

καταβολισ οιαςδιποτε εκ των επόμενων δόςεων του τιμιματοσ, ανακαλείται αυτοδικαίωσ 

θ χορθγθκείςα άδεια. 

4. Μζροσ του καταβαλλόμενου τιμιματοσ αδείασ κατά τθ διαδικαςία του παρόντοσ νόμου 

αποδίδεται μζςω του Κρατικοφ Ρροχπολογιςμοφ ςτο Ε.Σ.. Για κάκε άδεια αποδίδεται 

ποςοςτό 1,5 επί τοισ εκατό (1,5%) του καταβαλλόμενου τιμιματοσ.  



 

 

5. Μετά τθ λιξθ τθσ διαδικαςίασ ανακοινϊνονται ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Σ.. οι  

υπερκεματιςτζσ  ςτθν  κάκε  δθμοπραςία  ανά   κατθγορία εμβζλειασ και προγράμματοσ,  

ςτουσ  οποίουσ  χορθγείται  θ  αντίςτοιχθ  άδεια.   

6.  Θ  μθ  υποβολι  ι   μθ προεπιλογι  υποψθφιότθτασ  για  τθ   ςυμμετοχι   ςε  κάκε  

δθμοπραςία   ι  θ   υποβολι  λιγότερων  υποψθφιοτιτων  ςε  ςχζςθ  με  τισ 

προκθρυςςόμενεσ   άδειεσ ςυνεπάγεται τθν εν όλω ι εν μζρει ματαίωςθ τθσ  αντίςτοιχθσ 

διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ  από το Ε.Σ..   για  τισ ςυγκεκριμζνεσ άδειεσ και τθν  

επαναπροκιρυξι  τουσ. Σε  κάκε  περίπτωςθ  το  Ε.Σ..  μπορεί  να  ματαιϊςει  τθ  

διαγωνιςτικι  διαδικαςία  αναφζροντασ  τουσ  λόγουσ  ματαίωςθσ, χωρίσ  το  γεγονόσ  αυτό  

να  επιφζρει  οποιαδιποτε  απαίτθςθ  των  υποψθφίων. 

7.  Οι υποψιφιοι δεν  δικαιοφνται  αποηθμίωςθσ  για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ   και  

υποβολι  των  ςτοιχείων  που  απαιτοφνται  για  τθ  ςυμμετοχι  τουσ   ςε  κάκε  ςτάδιο  τθσ   

διαδικαςίασ   αδειοδότθςθσ. 

8. Οι διαφορζσ που αναφφονται κατά τθ διενζργεια τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 

διζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α` 147), οι οποίεσ εφαρμόηονται αναλογικά. 

Οι προβλεπόμενεσ από το ν. 4412/2016 προδικαςτικζσ προςφυγζσ των υποψθφίων 

αςκοφνται ενϊπιον του Ε.Σ.. Θ αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθν εκδίκαςθ όλων των 

διαφορϊν που αναφφονται κατά τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ανικει ςτο Συμβοφλιο τθσ 

Επικρατείασ. 

Άρκρο  233 

Προι  χορθγοφμενων  αδειϊν  

1. Οι  αποφάςεισ με τισ οποίεσ χορθγοφνται άδειεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ,  καταχωροφνται  κατά  χρονολογικι  ςειρά  ζκδοςθσ   ςε  ειδικό   βιβλίο  που  

τθρείται  ςτο  Ε.Σ.., ςτο  οποίο  τθροφνται  τα  πρωτότυπα  ςτελζχθ  αυτϊν.  Αντίγραφα  

των  αδειϊν  αποςτζλλονται  ςτθν  Ε.Ε.Τ.Τ.  και  ςτθν  αρμόδια  Ρεριφζρεια κάκε  αδειοφχου  

εταιρίασ. 

2.  Στισ  άδειεσ  πρζπει  να  αναγράφονται  τουλάχιςτον  τα  κάτωκι: 

 α. ο φορζασ τθσ άδειασ, 

 β. ο κακοριςμόσ τθσ υπθρεςίασ, 

 γ. ο διακριτικόσ τίτλοσ του ςτακμοφ και το λογότυπό του, 

 δ. θ χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ, 

 ε. θ κατθγορία τθσ άδειασ και θ εμβζλειά τθσ, 



 

 

 ςτ. θ ελάχιςτθ διάρκεια του εκπεμπόμενου προγράμματοσ. 

3. Θ  άδεια  τελεί  υπό  τουσ   ακόλουκουσ όρουσ: 

α) Απαγορεφεται  θ  αλλαγι  τθσ  χριςθσ  τθσ  άδειασ, κακϊσ  και  θ  μεταβίβαςθ  τθσ. Θ  

μεταβίβαςθ τθσ επιχείρθςθσ  που κατζχει άδεια  ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ  ι  των μετοχϊν ι 

εταιρικϊν  μεριδίων αυτισ γνωςτοποιείται μζςα ςε δζκα (10) θμζρεσ ςτο Ε.Σ.. με 

κατάκεςθ αντιγράφου τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ και πρζπει να περιβάλλεται το 

ςυμβολαιογραφικό τφπο.  

β) Ο αδειοφχοσ  ραδιοφωνικόσ  ςτακμόσ  υποχρεοφται να ςυμβλθκεί εντόσ τριϊν (3) μθνϊν 

από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ τθσ άδειασ με πάροχο δικτφου, ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν 

υποχρζωςθ να καλφπτει πλθκυςμιακά τθν Ρεριοχι Απονομισ για τθν οποία χορθγείται θ 

άδεια ςε ποςοςτό που κακορίηεται με τον εκάςτοτε ιςχφοντα Χάρτθ Συχνοτιτων.  

γ) Ο αδειοφχοσ  ραδιοφωνικόσ  ςτακμόσ  υποχρεοφται να παραδίδει τεχνικά άρτια το 

ψθφιακό ςιμα του ςτισ  εγκαταςτάςεισ του παρόχου δικτφου και ςφμφωνα με τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά που κακορίηονται ςτον ιςχφοντα Χάρτθ Συχνοτιτων. 

δ) Οι αδειοφχοι ραδιοφωνικοί ςτακμοί πρζπει να διαςφαλίηουν τθν αδιάλειπτθ μετάδοςθ 

και μεταφορά του προγράμματόσ τουσ προσ τον πάροχο δικτφου. Κάκε διακοπι του 

προγράμματόσ τουσ που γίνεται με ευκφνθ του αδειοφχου ραδιοφωνικοφ ςτακμοφ πζραν 

τθσ μίασ ϊρασ εντόσ ενόσ εικοςιτετραϊρου πρζπει να αιτιολογείται επαρκϊσ με τθν 

υποβολι ςχετικισ ζκκεςθσ ςτο Ε.Σ.. εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν.  

4. Οι αδειοφχοι ραδιοφωνικοί ςτακμοί  δεν  μποροφν  να  ανακζτουν  τθ  διαχείριςθ  ι  τθν  

εκμετάλλευςθ  του    ραδιοφωνικοφ  ςτακμοφ  ι  τθσ  επιχείρθςθσ  ςε  τρίτουσ,  μποροφν    

όμωσ   να   ανακζτουν  τθν  παραγωγι   του   προγράμματόσ   τουσ   ςε  εταιρίεσ  του  ίδιου  

ομίλου, κατά τθν ζννοια  τθσ   παρ. 11  του άρκρου 5  του  ν.  3592/2007. Επιτρζπεται 

επίςθσ θ ανάκεςθ  παραγωγισ  ςυγκεκριμζνων  προγραμμάτων ςε  επιχειριςεισ  

παραγωγισ  προγράμματοσ,  κακϊσ  και   θ  ανάκεςθ  παραγωγισ  εκπομπϊν  ςε  

ανεξάρτθτουσ  παραγωγοφσ. 

5. Οι  ραδιοφωνικοί  ςτακμοί  υποχρεοφνται:      

α. να τθροφν τισ γενικζσ   αρχζσ   ραδιοφωνικϊν  μεταδόςεων  και  να  ςυμμορφϊνονται  

προσ  τισ διατάξεισ  του  παρόντοσ  νόμου, του  άρκρου   8  του ν. 2328/1995 (Α’ 159),  του  

πδ  109/2010  (Α’ 190) και  τουσ  ιςχφοντεσ  κϊδικεσ δθμοςιογραφικισ   δεοντολογίασ,  

δεοντολογίασ  προγραμμάτων και  διαφθμίςεων, κακϊσ  και  κάκε  άλλθσ  διάταξθσ τθσ  

κείμενθσ  ραδιοτθλεοπτικισ  νομοκεςίασ, 



 

 

β.  να   τθροφν   τισ  υφιςτάμενεσ   υποχρεϊςεισ  τουσ  που  απορρζουν  από  τθν  

ευρωπαϊκι  και  θμεδαπι  νομοκεςία   για  τθν  πνευματικι  ιδιοκτθςία  και  τα  ςυγγενικά  

δικαιϊματα,  ιδίωσ  ωσ  προσ  τθ  ςφναψθ  ςυμβάςεων  με  τουσ  οργανιςμοφσ  ςυλλογικισ   

διαχείριςθσ   και  προςταςίασ  των  δικαιωμάτων   αυτϊν, 

γ. να κατακζτουν, κατά τθν ζναρξθ τθσ ραδιοφωνικισ  περιόδου ςτο Ε.Σ.. περίλθψθ των 

κατθγοριϊν των προγραμμάτων   που  κα  μεταδίδουν   τθν  εκάςτοτε  τρζχουςα  περίοδο. 

6. Επιτρζπεται θ δικτφωςθ παρόχων περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ με όχι 

περιςςότερουσ από τρεισ παρόχουσ περιεχομζνου περιφερειακισ εμβζλειασ, μετά από 

ειδικι άδεια του Ε.Σ.., ςτο οποίο υποβάλλεται αντίγραφο τθσ ςυμφωνίασ δικτφωςθσ. Δεν 

μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο ςυμφωνίασ δικτφωςθσ πρόγραμμα, το οποίο ο πάροχοσ 

περιεχομζνου αναμεταδίδει μζςω δικτφωςθσ από ζτερο πάροχο περιεχομζνου 

περιφερειακισ εμβζλειασ. Οι πάροχοι περιεχομζνου που δικτυϊνονται μποροφν να 

μεταδίδουν το πρόγραμμα του παρόχου ι των παρόχων με τουσ οποίουσ τελοφν ςε 

δικτφωςθ, για πζντε (5) ϊρεσ θμερθςίωσ κατ' ανϊτατο όριο και υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

κατά το χρόνο τθσ δικτφωςθσ κα αναφζρεται ανά μιςι ϊρα εκπομπισ ο διακριτικόσ τίτλοσ 

του παρόχου περιεχομζνου με τον οποίο υπάρχει δικτφωςθ και εφόςον δεν αναιρείται ο 

χαρακτιρασ του προγράμματοσ. 

7. Οι  ραδιοφωνικοί  ςτακμοί  υποχρεοφνται κακ` όλθ τθ διάρκεια   τθσ  άδειασ  τουσ να   

διατθροφν εγκατάςταςθ ςτθν ελλθνικι  επικράτεια ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι του Ε.Ο.Χ. Υποχρεοφνται, επίςθσ, να δθλϊνουν αντίκλθτο  εγκατεςτθμζνο  ςτθν  

ελλθνικι επικράτεια για τθν εκπροςϊπθςι τουσ ενϊπιον των  αρμόδιων Ελλθνικϊν  Αρχϊν. 

 

8. Τροποποίθςθ  των  όρων  τθσ άδειασ  απαγορεφεται.   

 

9.  Θ  παράβαςθ  των  όρων  τθσ  άδειασ  ελζγχεται   από  το Ε.Σ..  ςφμφωνα  με  τθ  

διάταξθ  του  άρκρου  4  παρ.  1   του ν.  2863/2000  (Αϋ 262).  

 

Άρκρο  234 

Λόγοι  ανάκλθςθσ  αδειϊν 

1. Ανάκλθςθ τθσ άδειασ των  ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν  χωρεί υποχρεωτικά με απόφαςθ του 

Ε.Σ.. ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Μθ εμπρόκεςμθ υποβολι των απαιτοφμενων κατ’ άρκρο 222 παρ. 1 δικαιολογθτικϊν 

ςφςταςθσ των υποψθφίων εταιριϊν ι κοινοπραξιϊν. 



 

 

β) Μείωςθ του ελάχιςτου καταβεβλθμζνου εταιρικοφ κεφαλαίου κάτω από τα 

προβλεπόμενα από τθ διάταξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 223 όρια. 

γ) Τροποποίθςθ τθσ χριςθσ τθσ χορθγθκείςασ άδειασ κατά παράβαςθ τθσ διάταξθσ τθσ 

περίπτωςθσ α’ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 233. 

δ) Μθ εμπρόκεςμθ ςφναψθ ςφμβαςθσ με πάροχο δικτφου, όπωσ προβλζπεται από τθ 

διάταξθ τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 233. 

2. Με απόφαςθ του Ε.Σ.. ανακαλείται θ άδεια ςε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ 

ςυμμόρφωςθσ με τισ υποχρεϊςεισ, που ανζλαβαν οι υποψιφιοι δια των υπευκφνων 

δθλϊςεων, που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 226 και τθσ παρ. 6 του 

άρκρου 227. 

3. Σε περίπτωςθ ανάκλθςθσ άδειασ κατά τα ανωτζρω, το Ε.Σ.. δφναται να τθν 

επαναπροκθρφξει. 

Άρκρο  235 

Μετάβαςθ ςτθν επίγεια ψθφιακι ευρυεκπομπι 

1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, 

μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε.Ε.Τ.Τ. και δθμόςια διαβοφλευςθ, κακορίηεται θ διαδικαςία 

μετάβαςθσ ςτθν ψθφιακι ραδιοφωνικι ευρυεκπομπι. Ειδικότερα κακορίηονται τα ςτάδια 

μετάβαςθσ, θ ζναρξθ και ολοκλιρωςι κακενόσ από αυτά, τα κριτιρια υλοποίθςθσ κάκε 

ςταδίου βάςει τθσ επίτευξθσ ςυγκεκριμζνων ποςοςτϊςεων υλοποίθςθσ του δικτφου του 

ψθφιακοφ παρόχου, πλθκυςμιακισ και γεωγραφικισ κάλυψθσ και διείςδυςθσ του 

ψθφιακοφ ραδιοφϊνου ςτο κοινό, κακϊσ και οι απαιτοφμενεσ ςε κάκε ςτάδιο ενζργειεσ 

προσ υλοποίθςθ. 

2. Μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Ε.Σ.. και δθμόςια διαβοφλευςθ, με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Ψθφιακισ Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ ρυκμίηονται τα κζματα 

που αφοροφν ςτθ λειτουργία των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν κατά τθ διαδικαςία μετάβαςθσ 

ςτθν ψθφιακι ραδιοφωνικι ευρυεκπομπι, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1. 

3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ από το Ε.Σ.. τθσ αδειοδοτικισ διαδικαςίασ των ιδιωτικϊν 

ραδιοφωνικϊν  ςτακμϊν  επίγειασ ψθφιακισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ  λιψθσ και τθν 

πιςτοποίθςθ από τθν Ε.Ε.Τ.Τ. τθσ ολοκλιρωςθσ του τελικοφ ςταδίου τθσ μετάβαςθσ ςτθν 

ψθφιακι ραδιοφωνικι ευρυεκπομπι, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ψθφιακισ Ρολιτικισ, 



 

 

Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Ε.Σ.., διακόπτεται θ 

αναλογικι εκπομπι των ιδιωτικϊν ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν.  

Άρκρο 236 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Καταργοφνται οι παρ. 4, 5 και 6 του άρκρου 13 του ν. 3592/2007 και οι παράγραφοι 7, 8, 9 

του άρκρου 13 αναρικμοφνται ςε 4, 5 και 6 αντίςτοιχα. 

 

Άρκρο 237 

Καταργείται θ παρ. 14 του άρκρου 8 του ν. 3592/2007 (Α’ 161). 

 

Άρκρο 238 

  Ζναρξθ ιςχφοσ. 

Θ ιςχφσ του παρόντοσ  Τμιματοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ  

Κυβερνιςεωσ.  

 

ΤΜΘΜΑ Η’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ 

Άρκρο 239 

Στο τζλοσ τθσ περίπτ. δϋ των παρ. 7 και 8 του άρκρου 86 ν. 3528/2007 ( A’ 26), προςτίκεται 

εδάφιο ωσ εξισ: 

«Σε κάκε περίπτωςθ, θ διαδικαςία επιλογισ και τοποκζτθςθσ ολοκλθρϊνεται εντόσ τριϊν 

(3) μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων.» 

 

Άρκρο 240 

 

1.Το τζταρτο, πζμπτο, ζκτο και ζβδομο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 13 του ν. 4369/2016 

(Α’ 33) αντικακίςτανται ωσ εξισ: 



 

 

«Ζωσ τισ 30.06.2018 ολοκλθρϊνεται θ πλιρωςθ όλων των κζςεων τθσ παρ. 1 του άρκρου 6, 

κακϊσ και θ πλιρωςθ όλων των κζςεων των Τομεακϊν και Ειδικϊν Τομεακϊν Γραμματζων 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 6, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.» 

 

2. Θ παρ. 1Α του άρκρου 13 του ν. 4369/2016 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

  

«1Α. Οι κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ του παρόντοσ υπθρετοφντεσ Γενικοί Γραμματείσ 

Υπουργείων, Αναπλθρωτζσ Γενικοί Γραμματείσ Υπουργείων, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείσ, 

προϊςτάμενοι Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν, εκτελοφν κανονικά τα κακικοντά τουσ 

μζχρι τθν παφςθ τουσ με απόφαςθ του Ρρωκυπουργοφ, θ οποία πρζπει να ζχει εκδοκεί 

εντόσ τριμινου από τθν τοποκζτθςθ των επιλεγμζνων ςτισ κζςεισ των παρ. 1 και 2 του 

άρκρου 6  εκτόσ και αν οι κζςεισ αυτζσ ζχουν ιδθ καταργθκεί κατά τθν αναμόρφωςθ τθσ 

νομοκεςίασ περί Κυβζρνθςθσ και κυβερνθτικϊν οργάνων. Σε περίπτωςθ κζνωςθσ με 

οποιονδιποτε τρόπο κζςθσ Γενικοφ Γραμματζα Υπουργείου, Αναπλθρωτι Γενικοφ 

Γραμματζα Υπουργείου, Γενικοφ ι Ειδικοφ Γραμματζα, προϊςταμζνου Γενικισ ι Ειδικισ 

Γραμματείασ, πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ επιλογισ και διοριςμοφ κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 7 του παρόντοσ, αυτι πλθροφται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

όπωσ αυτζσ ίςχυαν μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου και οι τοποκετοφμενοι ςε 

αυτζσ εκτελοφν κανονικά τα κακικοντά τουσ μζχρι τθν παφςθ τουσ ι τθν κατάργθςθ τθσ 

κζςθσ τουσ ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο. Σε περίπτωςθ που οι κθτείεσ των 

επιλεγμζνων ςτισ κζςεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 6 ςυμπζςουν χρονικά με τισ κθτείεσ 

των Γενικϊν Γραμματζων Υπουργείων, Αναπλθρωτϊν Γενικϊν Γραμματζων Υπουργείων, 

Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματζων, προϊςταμζνων Γενικϊν και Ειδικϊν Γραμματειϊν, οι 

αρμοδιότθτεσ των τελευταίων ςυνίςτανται ςτθν εξαςφάλιςθ του πολιτικοφ ςυντονιςμοφ 

και ςτθν αποτελεςματικι υιοκζτθςθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ, όπωσ αυτι κακορίηεται 

από τθν Κυβζρνθςθ και τα όργανά τθσ.» 

3. Ρροςτίκεται παρ. 5 ςτο άρκρο 13 του Ν. 4369/2016, ωσ εξισ: 

«Από τισ διατάξεισ του Μζρουσ Α’ του παρόντοσ εξαιροφνται κατά περίπτωςθ Γενικοί και 

Αναπλθρωτζσ Γενικοί Γραμματείσ κακϊσ και οι γενικζσ και κατά περίπτωςθ ειδικζσ 

γραμματείεσ και οι προϊςτάμενοι αυτϊν των Υπουργείων Εξωτερικϊν, Εκνικισ Άμυνασ και 

του πρϊθν Υπουργείου Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ (τομζασ Δθμοςίασ 

Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ του Υπουργείου Εςωτερικϊν)». 

 

Άρκρο 241 



 

 

1. Για το ζτοσ 2018, 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, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτο Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα οριηόμενα ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

 2016 2018 2018 

Μζςοσ όροσ 

ζτουσ 

Μάρτιοσ Ιοφνιοσ Μζςοσ όροσ 

ζτουσ 

Συμβάςεισ 

εκτάκτου 

προςωπικοφ 

47584 48598 48126 45922 

 

2. Από τον περιοριςμό τθσ παρ. 1 εξαιροφνται και δεν ςυνυπολογίηονται 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. Ο αρικμόσ του προςωπικοφ που υπάγεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο 

αποτυπϊνεται ειδικά ςτο Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου.  

 

Άρκρο 242 

1. Οι διοριςμοί και οι προςλιψεισ προςωπικοφ ςτουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (A’ 143), ςε περιπτϊςεισ: 

α) ςυμμόρφωςθσ ςε δικαςτικζσ αποφάςεισ, με τισ οποίεσ αναγνωρίηεται θ οριςμζνθσ 

διάρκειασ εργαςιακι ςχζςθ του υπαλλιλου ωσ αορίςτου χρόνου, ι 

β) κάλυψθσ οργανικϊν κζςεων μόνιμου προςωπικοφ ι προςωπικοφ με ςφμβαςθ ιδιωτικοφ 

δικαίου αορίςτου χρόνου που ςυςτινονται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ 

και με ταυτόχρονθ αναπροςαρμογι του μζςου όρου τθσ παρ. 1 του άρκρου 241. 

μποροφν να διενεργοφνται αρκοφςθσ τθσ τιρθςθσ των ορίων δαπανϊν για μιςκοφσ και 

ςυντάξεισ που προβλζπονται ςτο Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 



 

 

(ΜΡΔΣ) 2018-2021 (ν. 4472/2017, Α’ 74). Για τθν τιρθςθ τθσ προχπόκεςθσ αυτισ  

αναπροςαρμόηεται ανάλογα ο μζςοσ όροσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 241 με κοινι απόφαςθ 

των Υπουργϊν Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Οικονομικϊν, κατόπιν ζκκεςθσ που 

ςυντάςςεται από το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ.  

2. Απαγορεφεται θ μετατροπι των εργαςιακϊν ςχζςεων του ζκτακτου προςωπικοφ που 

προςλαμβάνεται με οιαδιποτε ςχζςθ οριςμζνθσ διάρκειασ που καταρτίηεται κατά τουσ 

κανόνεσ του ιδιωτικοφ δικαίου ςε ςυμβάςεισ αόριςτθσ διάρκειασ. Οι προςλιψεισ αυτζσ 

διενεργοφνται με διαφανι και αξιοκρατικι διαδικαςία τθρουμζνων των ιςχυόντων 

κανόνων για τισ προκθρφξεισ και τισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ του δθμοςίου, 

περιλαμβανομζνου του ν. 2190/1994 (Α’ 28). 

 

Άρκρο 243 

Θ περίπτωςθ β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«β. Κακθγθτζσ όλων των βακμίδων και λζκτορεσ Ρανεπιςτθμίων και μζλθ ΕΡ Τ.Ε.Ι., κακϊσ 

και μζλθ Ε.ΔΙ.Ρ. και Ε.Ε.Ρ. των Ρανεπιςτθμίων και Τ.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι μζλθ ΔΕΡ και ΕΡ 

ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, εφόςον κατζχουν άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ 

γλϊςςασ, κακϊσ και οι ερευνθτζσ και οι ειδικοί λειτουργικοί επιςτιμονεσ του άρκρου 18 

του ν. 4310/2014 των Ερευνθτικϊν Κζντρων και Ινςτιτοφτων, κακϊσ και των Ερευνθτικϊν 

Κζντρων τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν.» 

 

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 

Το άρκρο 239 του ν. 4281/2014 (Αϋ160), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 

42 του ν. 4386/2016 (Αϋ83) και τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του άρκρου 42 του ν. 

4403/2016 (Αϋ 125), αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 239 

Ρροςόντα και διαδικαςία για τθν άςκθςθ επαγγζλματοσ 



 

 

1. Για τθν άςκθςθ των επαγγελμάτων του κομμωτι-κουρζα και τεχνίτθ περιποίθςθσ χεριϊν 

– ποδιϊν απαιτείται θ κατοχι ενόσ από τουσ κατωτζρω τίτλουσ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ. 

2. Για Κομμωτι – Κουρζα: 

 α) Ρτυχίο επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ επιπζδου 2 του ν. 2009/1992 

ειδικότθτασ  Τεχνικισ Επαγγελματικισ Σχολισ «Κομμϊςεων και Βαφισ Μαλλιϊν» ι Ρτυχίο 

επαγγελματικισ  εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ επιπζδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότθτασ 

Τ.Ε.Ε. Α` Κφκλου ςπουδϊν «Κομμωτικισ Τζχνθσ» ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν και εννιά (9) 

μινεσ προχπθρεςία. 

 β) Ρτυχίο επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ επιπζδου 3 του ν. 2009/1992 

ειδικότθτασ  Τ.Ε.Ε. Β` κφκλου ςπουδϊν «Κομμωτικισ Τζχνθσ» ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν και 

ζξι (6) μινεσ  προχπθρεςία. 

 γ) Ρτυχίο επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του ν. 3475/2006 ειδικότθτασ 

ΕΡΑ.Σ. «Κομμωτικισ Τζχνθσ» ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν αλλοδαπισ και ζξι (6) μινεσ 

προχπθρεςία. 

 δ) Ρτυχίο επαγγελματικισ ειδικότθτασ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, επιπζδου 3, που 

χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ των Σχολϊν Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (Σ.Ε.Κ.) μετά από 

πιςτοποίθςθ τθσ ειδικότθτασ «Τεχνίτθσ Κομμωτικισ Τζχνθσ» ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ 

αλλοδαπισ.  

ε) Ρτυχίο επαγγελματικισ ειδικότθτασ, εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, «Κομμωτικισ Τζχνθσ», 

επιπζδου 4 που χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ τθσ Γ` τάξθσ των Επαγγελματικϊν Λυκείων 

(ΕΡΑ.Λ.) μετά από ενδοςχολικζσ εξετάςεισ και Απολυτιριο Γενικοφ ι Επαγγελματικοφ 

Λυκείου, επιπζδου 4 που χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ τθσ Γ` Τάξθσ των Λυκείων και ζξι (6) 

μινεσ προχπθρεςία. 

ςτ) Ρτυχίο επαγγελματικισ ειδικότθτασ, εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ, επιπζδου 5 που 

χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ του «Μεταλυκειακοφ ζτουσ – Τάξθσ Μακθτείασ» των ΕΡΑ.Λ. 

μετά από πιςτοποίθςθ ι δίπλωμα επαγγελματικισ ειδικότθτασ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ, επιπζδου 5 που χορθγείται ςτουσ αποφοίτουσ Ι.Ε.Κ. μετά από πιςτοποίθςθ ι 

ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ. 

 η) Βεβαίωςθ επάρκειασ του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. μετά από παρακολοφκθςθ προγράμματοσ 

ςυνεχιηόμενθσ  επαγγελματικισ κατάρτιςθσ διάρκειασ τουλάχιςτον εξακοςίων (600) ωρϊν 



 

 

ςε πιςτοποιθμζνο Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ (Κ.Δ.Β.Μ.), ςυμβατό με το εκάςτοτε ιςχφον 

επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο ςυνοδεφεται από αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία 

είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν ςτο οικείο επάγγελμα, θ οποία αποκτικθκε πριν ι μετά από 

τθν αποφοίτθςθ ι και κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ, και πιςτοποίθςθ από τον 

Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.. Επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτισ ανωτζρω εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ ςτουσ μθ 

ζχοντεσ τίτλο ςπουδϊν εμπειροτεχνίτεσ, οι οποίοι ζωσ τισ 31.12.2017 κα ζχουν 

προχπθρεςία τριϊν (3) ετϊν και άνω ι εννιακόςια (900) θμερομίςκια, με εξαρτθμζνθ ι μθ 

εργαςία, ςε κομμωτιριο ι κουρείο ι προςκομίηουν πιςτοποιθτικό προχπθρεςίασ από 

Οργανιςμό Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

3 . Για Τεχνίτθ περιποίθςθσ χεριϊν και ποδιϊν: 

 α) Ρτυχίο επαγγελματικισ ειδικότθτασ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ επιπζδου 3, 

ειδικότθτασ Σ.Ε.Κ., «Τεχνίτθσ Αιςκθτικόσ Ροδολογίασ - Καλλωπιςμοφ νυχιϊν και 

Ονυχοπλαςτικισ» ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ.  

 β) Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ, επιπζδου Μεταδευτεροβάκμιασ Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ, ειδικότθτασ Ι.Ε.Κ. «Αιςκθτικόσ Ροδολογίασ και καλλωπιςμοφ νυχιϊν» ι 

Δίπλωμα Επαγγελματικισ Ειδικότθτασ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ επιπζδου 5, ειδικότθτασ 

Ι.Ε.Κ. «Τεχνικόσ Αιςκθτικόσ Ροδολογίασ - Καλλωπιςμοφ Νυχιϊν και Ονυχοπλαςτικισ» ι 

ιςότιμοσ τίτλοσ ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ. 

 γ) Βεβαίωςθ επάρκειασ του Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. μετά από παρακολοφκθςθ προγράμματοσ 

ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ διάρκειασ τουλάχιςτον εξακοςίων (600) ωρϊν 

ςε πιςτοποιθμζνο Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ (Κ.Δ.Β.Μ.), ςυμβατό με το εκάςτοτε ιςχφον 

επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο ςυνοδεφεται από αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία 

είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν ςτο οικείο επάγγελμα, θ οποία αποκτικθκε πριν ι μετά από 

τθν αποφοίτθςθ ι και κατά τθ διάρκεια τθσ φοίτθςθσ, και πιςτοποίθςθ από τον 

Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ.. Επιτρζπεται θ ςυμμετοχι ςτισ παραπάνω εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ ςτουσ μθ 

ζχοντεσ τίτλο ςπουδϊν εμπειροτεχνίτεσ, οι οποίοι ζωσ τισ 31.12.2017 κα ζχουν 

προχπθρεςία τριϊν (3) ετϊν και άνω ι εννιακόςια (900) θμερομίςκια, με εξαρτθμζνθ ι μθ 

εργαςία, ςε κομμωτιριο ι κουρείο ι προςκομίηουν πιςτοποιθτικό προχπθρεςίασ από 

Οργανιςμό Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.». 

 

Άρκρο 245 



 

 

Θ παρ. 8 του άρκρου 13 του ν. 1566/1985 (Αϋ 167) αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«8.  Oι εκπαιδευτικοί των ςχολείων τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

παραμζνουν υποχρεωτικά ςτο ςχολείο τουσ ςτισ εργάςιμεσ θμζρεσ, πζρα από τισ ϊρεσ 

διδαςκαλίασ, όχι όμωσ πζρα από ζξι (6) ϊρεσ τθν θμζρα ι 30 ϊρεσ τθν εβδομάδα και με τθν 

επιφφλαξθ τθσ παρ. 2 του Κεφ. ΣΤ του άρκρου 11, για τθν προςφορά και άλλων υπθρεςιϊν 

που  ανατίκενται από τα όργανα διοίκθςθσ του ςχολείου και ςυνδζονται με το γενικότερο 

εκπαιδευτικό ζργο, όπωσ θ προετοιμαςία του εποπτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και των 

εργαςτθριακϊν αςκιςεων, θ διόρκωςθ εργαςιϊν και διαγωνιςμάτων, θ καταχϊρθςθ-

ενθμζρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, θ ςυμμετοχι ςτθν προετοιμαςία και τθν 

πραγματοποίθςθ εορταςτικϊν, ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων, ο 

προγραμματιςμόσ και θ αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου, θ επικοινωνία με δομζσ 

υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, θ ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν 

ςτο ίδιο τμιμα ι που διδάςκουν τα ίδια γνωςτικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικζσ 

ςυναντιςεισ για τθν κατάρτιςθ ομαδικϊν ι εξατομικευμζνων προγραμμάτων υποςτιριξθσ 

ςυγκεκριμζνων μακθτικϊν ομάδων ι μακθτϊν, θ επίβλεψθ ςχολικϊν γευμάτων, θ 

ενθμζρωςθ των γονζων και κθδεμόνων, θ τιρθςθ βιβλίων του ςχολείου και θ εκτζλεςθ 

διοικθτικϊν εργαςιϊν. Με τθν επιφφλαξθ τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 53 του ν. 

2721/1999 (Αϋ 112),  από τισ πρόςκετεσ αυτζσ υπθρεςίεσ απαλλάςςεται ο γονζασ παιδιοφ 

μζχρι δφο ετϊν.»  

 

Άρκρο 246 

1. Στο άρκρο 11 του ν. 1966/1991 (Αϋ 147) προςτίκεται παρ. 6 ωσ εξισ:  

«6. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 5, οι υπουργικζσ αποφάςεισ των παρ. 2 και 4 που 

αφοροφν ςυγχωνεφςεισ ςχολικϊν μονάδων εκδίδονται φςτερα από γνϊμθ των 

Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, θ οποία υποβάλλεται ςτον Υπουργό Ραιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ζωσ το τζλοσ Νοεμβρίου κάκε ζτουσ, φςτερα από  ειςιγθςθ 

των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, θ οποία εκδίδεται ζωσ το τζλοσ Οκτωβρίου και θ οποία 

λαμβάνει υπόψθ τα ακόλουκα κριτιρια, βεβαιϊνοντασ και τα αντίςτοιχα πραγματικά 

δεδομζνα: 

α) τθν οργανικότθτα, προκειμζνου για ςχολικζσ μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Νόμο 1566/85 (άρκρο 4, παράγραφοσ 6). 

β) το υφιςτάμενο μακθτικό δυναμικό, κακϊσ και το προβλεπόμενο για τα επόμενα 

ςχολικά ζτθ, 



 

 

γ) τον αρικμό των μακθτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ που κα προκφψει από τθ 

ςυγχϊνευςθ, 

δ) τθ ςυςτζγαςθ ςτο ίδιο κτιριο ι ςυγκρότθμα κτθρίων ςχολικϊν μονάδων ίδιου τφπου 

και βακμίδασ,  

ε) τθ δυνατότθτα ςτζγαςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που κα προκφψει από τθ ςυγχϊνευςθ, 

ςτ) τον αρικμό των μεταφερόμενων μακθτϊν, 

η) τισ δυνατότθτεσ μεταφοράσ των μακθτϊν, με βάςθ τθ χιλιομετρικι απόςταςθ τθσ 

μεταφοράσ, κακϊσ και τισ ιδιαίτερεσ γεωγραφικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και 

θ) τισ ιδιαίτερεσ κοινωνικζσ και δθμογραφικζσ επιπτϊςεισ. 

κ) το χρόνο μετακίνθςθσ και τθν φπαρξθ ι πρόβλεψθ μζςων μεταφοράσ από και προσ τισ 

ςχολικζσ μονάδεσ δεδομζνου ότι κατά κανόνα ο μζγιςτοσ χρόνοσ τθσ κάκε μετακίνθςθσ δεν 

κα πρζπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. 

Οι ανωτζρω υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται ζωσ το τζλοσ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ και 

ιςχφουν από το επόμενο ςχολικό ζτοσ.»  

2. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου, οι προκεςμίεσ που 

προβλζπονται ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων που κα δθμοςιευτεί δφο μινεσ μετά τθ δθμοςίευςθ 

του παρόντοσ νόμου. 

 

ΤΜΘΜΑ Θ’  

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕΟΣ Α’ 

Αξιολόγθςθ και Αποηθμίωςθ Φαρμάκων Ανκρϊπινθσ Χριςθσ  

Άρκρο 247  

Σφςταςθ και Ζργο τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 

1. Συςτινεται ςτο Υπουργείο Υγείασ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και Αποηθμίωςθσ Φαρμάκων 

Ανκρϊπινθσ Χριςθσ (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ), όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ υπ’ αρικμ. 

Δ.ΥΓ3α/Γ.Ρ.32221/2013 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ  (Β’ 1049) θ οποία ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, ζχει ζδρα ςτον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ), και υπάγεται 

ςτον Υπουργό Υγείασ. 

2. Ζργο τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ είναι θ ζκδοςθ γνωμοδότθςθσ ςτον Υπουργό Υγείασ,  κατόπιν 

αξιολόγθςθσ των φαρμάκων, τα οποία ζχουν λάβει άδεια κυκλοφορίασ και κυκλοφοροφν ςτθν 

Ελλάδα, όταν αυτόσ αποφαςίηει ςχετικά με: 



 

 

α) Τθν ζνταξθ ι απζνταξθ φαρμάκων από τον Θετικό Κατάλογο του άρκρου 12 του ν.3816/2010 (Α’6) 

(Κατάλογοσ Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων) και  

β) Τθν ανακεϊρθςθ του Καταλόγου Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων του ωσ άνω άρκρου. 

Ο Υπουργόσ Υγείασ μπορεί να αποφαςίηει διαφορετικά από τθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ, με ειδικι αιτιολογία, που εδράηεται ςτα κριτιρια του άρκρου 249. 

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβζρνθςθσ, 

εγκρίνεται ο Κανονιςμόσ 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 

1. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ αποτελείται από ζντεκα  (11)  τακτικά μζλθ, μεταξφ των οποίων ο 

Ρρόεδροσ και ο Αντιπρόεδροσ. Ανάμεςά τουσ ευρίςκονται πρόςωπα με αποδεδειγμζνθ επιςτθμονικι 

εξειδίκευςθ ι αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι εμπειρία ςε τουλάχιςτον ζναν από τουσ κάτωκι τομείσ: 

α) φαρμακολογία, β) κλινικι φαρμακολογία, γ) φαρμακοεπιδθμιολογία, δ) αξιολόγθςθ κλινικϊν 

μελετϊν ι αναλφςεων κόςτουσ/αποτελεςματικότθτασ ςτθν Τεχνολογία τθσ Υγείασ, ε) 

φαρμακοοικονομία, και ςτ) κατάρτιςθ κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων ι μθτρϊου πακιςεων. Κατά τον 

κακοριςμό των μελϊν τθσ Επιτροπισ διαςφαλίηεται θ επαρκισ αναλογία μεταξφ των ειδικοτιτων 

που προβλζπονται αφενόσ ςτισ περιπτϊςεισ α), β), γ) και αφετζρου ςτισ περιπτϊςεισ δ), ε) και ςτ). 

Στισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισδφναται να ςυμμετζχει το εκάςτοτε τακτικό μζλοσ τθσ Επιτροπισ 

Φαρμάκων για Ανκρϊπινθ Χριςθ που ζχει διορίςει θ Ελλάδα ςτον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό 

Φαρμάκων (EuropeanMedicinesAgency), χωρίσ δικαίωμα ψιφου, κακϊσ και ζνασ εκπρόςωποσ από 

τθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ Α.Ε. (ΘΔΙΚΑ Α.Ε.).χωρίσ δικαίωμα ψιφου, επί 

ηθτθμάτων ηιτθμα τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

2. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ υποςτθρίηεται γραμματειακά από δζκα (10) Γραμματείσ, οι οποίοι είναι 

πρόςωπα που διακζτουν επιςτθμονικι εξειδίκευςθ ι επαγγελματικι εμπειρία ςε κάποιουσ από τουσ 

τομείσ τθσ παρ. 1, εργάηονται ςε κακεςτϊσ πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςε αυτιν και 

είτε τοποκετοφνται για τον ςκοπό αυτό από τουσ υπαλλιλουσ του Υπουργείου Υγείασ, είτε 

προςλαμβάνονται ειδικά για τον ςκοπό αυτό από το Υπουργείο Υγείασ,με διαδικαςία που υπάγεται 

ςτον ζλεγχο του Ανϊτατου Συμβουλίου Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ.),είτε αποςπϊνται για τον 

ςκοπό αυτό από οποιοδιποτε νομικό πρόςωπο υπάγεται ςτθν Εποπτεία του Υπουργείου Υγείασ, 

φςτερα από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ κακορίηονται 

οι προχποκζςεισ, θ  διαδικαςία και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ για τθν τοποκζτθςθ, πρόςλθψθ ι 

απόςπαςθ των υπαλλιλων αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια. 



 

 

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ ςυγκροτείται θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και θ Γραμματεία τθσ 

Επιτροπισ. Ο Υπουργόσ Υγείασ επιλζγει τα μζλθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ  φςτερα από πρόςκλθςθ 

εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ και οι 

ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αιτιςεισ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ανωτζρω 

δθμοςίευςθ. Για τθν επιλογι των υποψθφίων ςυςτινεται Επιτροπι Επιλογισ με απόφαςθ του 

Υπουργοφ 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 Επιτροπι του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποηθμιϊνεται, και ζργο 

τθσ είναι θ ςφνταξθ πίνακα κατάταξθσ με τουσ  τρεισ (3) επικρατζςτερουσ  υποψιφιουσ  από κάκε 

τομζα τθσ παρ. 1, ιτοι ςυνολικά  δεκαοκτϊ (18) επικρατζςτερουσ  υποψιφιουσ . Σε περίπτωςθ που 

ςε κάποιον από τουσ τομείσ οι υποψιφιοι είναι λιγότεροι από τρεισ (3), ι ςτθν περίπτωςθ που 

ςυνολικά οι υποψιφιοι είναι λιγότεροι από δεκαοκτϊ (18), θ Επιτροπι υποβάλλει πρακτικό 

επιλογισ–κατάταξθσ προσ τον Υπουργό Υγείασ με λιγότερουσ επικρατζςτερουσ υποψιφιουσ κατά 

περίπτωςθ, εφόςον ςυγκεντρϊνουν τα εκ του νόμου και τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ προςόντα. Με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ κακορίηονται θ  διαδικαςία, οι προχποκζςεισ και τα κριτιρια 

αξιολόγθςθσ και επιλογισ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι 

λεπτομζρεια. 

4. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ επικουρείται ςτο ζργο τθσ από εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ – 

αξιολογθτζσ, οι οποίοι επιλζγονται μεταξφ των καταχωρθμζνων ςε ειδικό κατάλογο που τθρείται 

ςτον Ε.Ο.Φ, ωσ πιςτοποιθμζνοι ςε ςχζςθ με τθν επιςτθμονικι εξειδίκευςι τουσ. Στο πλαίςιο κάκε 

ενεργοφμενθσ αξιολόγθςθσ, οι εξωτερικοί αξιολογθτζσ επιλζγονται με κριτιριο τθν επιςτθμονικι 

ειδίκευςι τουσ και τισ αποδεδειγμζνεσ επιςτθμονικζσ ικανότθτεσ τουσ ςτθ κεραπευτικι κατθγορία 

ςτθν οποία ανικει το υπό αξιολόγθςθ φάρμακο. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ μπορεί να ανακζςει τθν 

προειςιγθςθ για τθν αξιολόγθςθ του φαρμάκου και ςε πανεπιςτθμιακοφσ ι ερευνθτικοφσ φορείσ. 

5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Υγείασ και Οικονομικϊν κακορίηεται θ αποηθμίωςθ των 

τακτικϊν μελϊν τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ  ςφμφωνα με όςα ιςχφουν ςτον ν.4354/2015 (Α’ 176) και 

ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί ενιαίου μιςκολογίου ςτο δθμόςιο τομζα. Με τθν ίδια απόφαςθ 

κακορίηεται και θ αμοιβι των αξιολογθτϊν. 

6. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ζχουν  τριετι κθτεία. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ θ κθτεία των 

μελϊν δφναται να ανανεωκεί άπαξ φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ τθσ παρ. 3, θ οποία υποβάλει 

πρακτικό αξιολόγθςθσ των εν ενεργεία μελϊν ςε ςχζςθ με νζουσ υποψθφίουσ. Στθν αξιολόγθςθ 

αυτι λαμβάνονται υπόψθ τα προςόντα τθσ παρ. 1 κακϊσ και θ κτθκείςα εμπειρία και θ απόδοςθ 

των μελϊν κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

7. Ο Υπουργόσ Υγείασ παφει πρόωρα και αντικακιςτά τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ για 

ςπουδαίο λόγο που ςχετίηεται με τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Ο Υπουργόσ Υγείασ οφείλει να 

παφςει πρόωρα και να αντικαταςτιςει το μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, ςτο οποίο ςυντρζχει 

μία από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: α) παράβαςθ των διατάξεων περί αρχισ αμερολθψίασ, 



 

 

αςυμβίβαςτου μελϊν και κακικοντοσ εχεμφκειασ, ι β) απουςία  ςε περιςςότερεσ από ζξι (6) 

ςυνεδριάςεισ εντόσ εξαμινου, ανεξαρτιτωσ αιτιολογίασ.  

Άρκρο 249  

Κριτιρια και Μεκοδολογία Αξιολόγθςθσ 

1. Τα βαςικά κριτιρια που χρθςιμοποιοφνται από τθν Επιτροπι για τθν αξιολόγθςθ των 

φαρμάκων 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. Θ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ προσ τον Υπουργό Υγείασ για ζνταξθ ενόσ φαρμάκου ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων 

Φαρμάκων περιλαμβάνει τθν ςυγκεκριμζνθ κεραπευτικι ζνδειξθ ι τισ ςυγκεκριμζνεσ κεραπευτικζσ 

ενδείξεισ για τθν οποία ι τισ οποίεσ κα αποηθμιϊνεται, τισ  φαρμακευτικζσ μορφζσ, τισ δοςολογίεσ 

και τισ περιεκτικότθτεσ. 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) για το οποίο το φάρμακο 

προτείνεται να αποηθμιϊνεται, κακϊσ επίςθσ και το μζγεκοσ του πλθκυςμοφ, ςτο οποίο είναι 

δυνατόν να εφαρμοςτεί θ κεραπεία για να αξιολογθκεί θ επίπτωςθ ςτον προχπολογιςμό. 

2. Tα  φάρμακα που τελοφν ςε περίοδο προςταςίασ των δεδομζνων τουσ 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), υπάγονται ςε αξιολόγθςθ και εντάςςονται ςτθν Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων, μόνον  

εφόςον αποηθμιϊνονται τουλάχιςτον ςτα δφο τρίτα (2/3) των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ που κυκλοφοροφν, τα κράτθ ςτα οποία κυκλοφοροφν δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 

εννζα (9) και από τα ανωτζρω κράτθ που αποηθμιϊνουν το φάρμακο, τουλάχιςτον τα μιςά 

περιλαμβάνονται ςτα κάτωκι ειδικϊσ αναφερόμενα κράτθ-μζλθ που διακζτουν μθχανιςμό 

Αξιολόγθςθσ Τεχνολογιϊν Υγείασ για τα φάρμακα ανκρϊπινθσ χριςθσ, ιτοι: θ Αυςτρία, το Βζλγιο, θ 

Μεγάλθ Βρετανία, θ Γαλλία, θ Ιςπανία, θ Ολλανδία, θ Ρορτογαλία, θ Σουθδία και θ Φινλανδία. Από 

τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου εξαιροφνται α) τα φάρμακα που ζχουν λάβει άδεια 

κυκλοφορίασ ωσ ορφανά, μόνο εφόςον καλφπτονται από διεκνι πρωτόκολλα, β) τα φάρμακα τθσ 

μεςογειακισ αναιμίασ, γ) τα εμβόλια που αναφζρονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 2 τθσ υπ’ αρικμ. 

Δ.ΥΓ3α/Γ.Ρ.32221/2013 (Β’1049) Κ.Υ.Α.,  δ) τα φάρμακα με βάςθ το ανκρϊπινο αίμα ι το πλάςμα του 

αίματοσ, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 11 του άρκρου 2 τθσ υπ’ αρικμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Ρ.32221/2013 (Β’1049) 

Κ.Υ.Α., ε) τα φάρμακα ςυνδυαςμϊν γνωςτϊν δραςτικϊν ουςιϊν, που ορίηονται ωσ φάρμακα τα 

οποία ςυνδυάηουν δραςτικζσ ουςίεσ, ωσ προσ τισ οποίεσ ζχει παρζλκει το χρονικό διάςτθμα 

προςταςία των δεδομζνων τουσ, εφόςον θ τιμι αποηθμίωςθσ τουσ είναι χαμθλότερθ από τισ τιμζσ 



 

 

αποηθμίωςθσ των φαρμάκων που εμπεριζχουν τισ επιμζρουσ δραςτικζσ ουςίεσ ακροιςτικά ςτ) τα 

φάρμακα-«κλϊνοι», που ορίηονται ωσ φάρμακα με διαφορετικι εμπορικι ονομαςία,, ίδια 

φαρμακοτεχνικι μορφι, ίδια ποιοτικι και ποςοτικι ςφνκεςθ τόςο ςε δραςτικι ουςία όςο και ςε 

ζκδοχα και τα οποία ζλαβαν άδεια κυκλοφορίασ με τθν ίδια φαρμακοχθμικι, προκλινικι και κλινικι 

τεκμθρίωςθ ςε ςχζςθ με φάρμακα  τα οποία περιλαμβάνονται ιδθ ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων 

Φαρμάκων και η) τα «βιο-ομοειδι» φάρμακα, δθλαδι τα φάρμακα βιολογικισ προζλευςθσ τα οποία 

ζχουν εγκρικεί ςφμφωνα με το άρκρο 10 παρ. 4 τθσ Οδθγίασ 2001/83/ΕΚ, με αναφορά ςε φάρμακα 

βιολογικισ προζλευςθσ, τα οποία περιλαμβάνονται ιδθ ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων 

Φαρμάκων. 

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, που εκδίδεται μετά τθν 1.6.2018, μετά από γνϊμθ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ,  και αναρτάται 

ςτθν ιςτοςελίδα του Ε.Ο.Φ, δφναται να ανακεωρείται ο προαναφερόμενοσ κατάλογοσ των χωρϊν 

τθσ Ε.Ε. που διακζτουν μθχανιςμό Αξιολόγθςθσ Τεχνολογιϊν Υγείασ. Θ απόφαςθ του προθγοφμενου 

εδαφίου δεν μπορεί να τροποποιθκεί πριν τθν παρζλευςθ ζτουσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ.  

4. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ  και οι εξωτερικοί εμπειρογνϊμονεσ – αξιολογθτζσ 

ζχουν πρόςβαςθ ςε κάκε πλθροφορία που διακζτει ο Ε.Ο.Φ, ο Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. και θ ΘΔΙΚΑ Α.Ε. ςχετικά με 

το υπό αξιολόγθςθ και ζνταξθ φάρμακο, και γενικϊσ,  ςχετικά με κάκε φάρμακο. 

5. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ μπορεί να λαμβάνει υπόψθ τθσ τισ αξιολογιςεισ και τισ 

αποφάςεισ οργανιςμϊν αξιολόγθςθσ τεχνολογιϊν υγείασ άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν, ενϊ λαμβάνει 

υποχρεωτικά υπόψθ τισ αξιολογιςεισ που διενεργοφνται ςτο πλαίςιο του δικτφου Αξιολόγθςθσ 

Τεχνολογιϊν Υγείασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EUnetHTA). 

Άρκρο 250 

Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ 

1. Για τθν αξιολόγθςθ ενόσ φαρμάκου από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και τθν 

ζνταξι του ςτον κατάλογο τθσ του άρκρου 12 του ν.3816/2010, ο Κάτοχοσ Άδειασ 

Κυκλοφορίασ (ΚΑΚ) υποβάλει ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ  ςχετικι αίτθςθ, ςυνοδευόμενθ 

από πλιρθ φάκελο με τα πλθροφοριακά ςτοιχεία και τα ζγγραφα και β) καταβάλει εφάπαξ 

τζλοσ αξιολόγθςθσ, το οποίο κακορίηεται με Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν 

και Υγείασ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ εξειδικεφονται ο τφποσ τθσ αίτθςθσ, τα 

πλθροφοριακά ςτοιχεία και τα ζγγραφα που υποβάλλονται από τουσ ΚΑΚ. Το 

καταβαλλόμενο ωσ άνω τζλοσ 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 του παρόντοσ νόμου. 



 

 

2. Για τθν εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ ςτον προχπολογιςμό από τθν ζνταξθ ενόσ 

φαρμάκου ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, 

παραπζμπει υποχρεωτικά όλεσ τισ αιτιςεισ, οι οποίεσ ζχουν λάβει καταρχάσ κετικισ 

αξιολόγθςθ βάςει των κριτθρίων α’ ζωσ γ’ τθσ παρ.1 του προθγοφμενου άρκρου, προσ τθν 

Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ του άρκρου 254. Θ Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ εκκινεί και 

ολοκλθρϊνει τθν διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ του φαρμάκου και γνωμοδοτεί 

αιτιολογθμζνα, βάςει του αποτελζςματοσ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ ςχετικά με τθν 

επίπτωςθ ςτον προχπολογιςμό από τθν ζνταξθ ι τθν διατιρθςθ ενόσ φαρμάκου ςτον 

Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων. Σε οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ του καταλόγου, θ 

επίπτωςθ ςτον προχπολογιςμό ι οι τιμζσ αποηθμίωςθσ φαρμάκων δεν μποροφν  να 

αυξθκοφν. Σε κάκε περίπτωςθ, θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ λαμβάνει υπόψθ αιτιολογθμζνθ 

ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ  Διαπραγμάτευςθσ, ωσ προσ τθν επίπτωςθ ςτον προχπολογιςμό 

τθσ αποηθμίωςθσ των φαρμάκων είτε βάςει επιτυχοφσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαπραγμάτευςθσ, 

είτε βάςει τθσ μθ ζναρξθσ ι τθσ μθ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ, για 

τθν τελικι τθσ γνϊμθ προσ τον Υπουργό Υγείασ ςχετικά με  τθν ζνταξθ ι απζνταξθ 

φαρμάκων και τθν ανακεϊρθςθ του Καταλόγου Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων. 

3. Σε περίπτωςθ απόφαςθσ απόρριψθσ αίτθςθσ ζνταξθ ενόσ φαρμάκου ςτον Κατάλογο 

Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων,  ο Κάτοχοσ Άδειασ Κυκλοφορίασ μπορεί να υποβάλει νζα αίτθςθ μόνο 

μετά τθν παρζλευςθ  εξαμινου από τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, 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.  

4. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, ςτο πλαίςιο  του ζργου τθσ, υποχρεωτικά αξιολογεί και γνωμοδοτεί 

ςτον Υπουργό Υγείασ, ςχετικά με τθν διατιρθςθ τθσ ζνταξθσ ι τθν απζνταξθ: α) όλων των φαρμάκων 

που βρίςκονται ςε περίοδο προςταςίασ των δεδομζνων τουσ και ζχουν ενταχκεί ςτον Κατάλογο 

Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων εντόσ τθσ τελευταίασ τριετίασ 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.  Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ μπορεί να προβαίνει  ςε επαναξιολόγθςθ όλων 

των φαρμάκων του Καταλόγου Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων και να γνωμοδοτεί προσ τον Υπουργό 



 

 

Υγείασ, για να λάβει απόφαςθ ςχετικά με τθν ανακεϊρθςθ του καταλόγου και τθν διατιρθςθ τθσ 

ζνταξθσ ι τθν απζνταξθ τουσ 

5. Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ ορίηεται ζνα από τα μζλθ τθσ, πλθν του Ρροζδρου, ωσ 

Ειςθγθτισ του φακζλου αξιολόγθςθσ, κακϊσ και  τουλάχιςτον δφο (2) εξωτερικοί αξιολογθτζσ, από 

τα μθτρϊα εξωτερικϊν αξιολογθτϊν.  

6. Ρερίλθψθ των γνωμοδοτιςεων τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, που γίνονται αποδεκτζσ από τον 

Υπουργό Υγείασ, που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο το ςκεπτικό τουσ, δθμοςιοποιοφνται ςτθν 

ιςτοςελίδα του ΕΟΦ αφοφ ζχουν απαλειφκεί πλθροφορίεσ που αφοροφν α) το εμπορικό απόρρθτο 

και β) προςωπικά δεδομζνα. Στον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ περιλαμβάνεται ςχετικό 

πρότυπο ζγγραφο.  

7. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ μπορεί να καλεί 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  

1. Οι γνωμοδοτιςεισ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ, που λαμβάνουν υπόψθ τισ ειςθγιςεισ τθσ 

Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ, αποςτζλλονται προσ τον Υπουργό Υγείασ, ο οποίοσ με απόφαςι του 

εντάςςει ι απεντάςςει ζνα φάρμακο  από τον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων και ανακεωρεί 

τον κατάλογο. Σφμφωνα με τθν ανωτζρω απόφαςθ, ςυντάςςεται ο ανακεωρθμζνοσ Κατάλογοσ 

Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Υγείασ και αναρτάται ςτθν 

ιςτοςελίδα του Ε.Ο.Φ, μόνο για τθ διόρκωςθ λακϊν για χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) θμερϊν. Ο 

Κάτοχοσ Άδειασ Κυκλοφορίασ υποβάλει ζγγραφθ αναφορά για τα τυχόν υφιςτάμενα λάκθ, και θ 

διόρκωςθ των λακϊν γίνεται από τθν Γραμματεία τθσ Επιτροπισ , θ οποία και αποςτζλλει τισ 

διορκϊςεισ προσ τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Υγείασ, προκειμζνου να εκδοκεί 

ανακεωρθμζνθ απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ. 

2. Θ απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ περί ζνταξθσ ι μθ, ενόσ φαρμάκου  ςτον 

Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων, εκδίδεται και κοινοποιείται με κάκε πρόςφορο 

μζςο προσ τον αιτοφντα Κάτοχο Άδειασ Κυκλοφορίασ, που τον αφορά, εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ του. Θ ανάρτθςθ 

ςτο διαδίκτυο λογίηεται ωσ πρόςφοροσ τρόποσ κοινοποίθςθσ προσ τον αιτοφντα. Σε 

περίπτωςθ παρζλευςθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, θ αίτθςθ κεωρείται ότι ζχει απορριφκεί 

ςιωπθρϊσ. 

3. Θ προκεςμία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αναςτζλλεται για όςο χρονικό 

διάςτθμα ο Κάτοχοσ Άδειασ Κυκλοφορίασ: α) δεν καταβάλει το τζλοσ αξιολόγθςθσ τθσ παρ. 

1 του άρκρου 250  ι  β) δεν προςκομίηει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία και τα ζγγραφα που 

προβλζπονται από τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ. Μετά τθν 



 

 

παρζλευςθ 60 θμερϊν από τθν ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τον ΚΑΚ των ανωτζρω 

παραλείψεϊν του, θ ςχετικι αίτθςθ απορρίπτεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, 

φςτερα από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. 

4. Πλεσ 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 και ιςχφουν από τθν 

θμερομθνία ανάρτθςισ τουσ ςφμφωνα με τον ανωτζρω νόμο, εκτόσ εάν ορίηεται 

διαφορετικά ςτθν απόφαςθ. Δεν δθμοςιεφεται το αποτζλεςμα τθσ διαπραγμάτευςθσ.  

5. Οι πράξεισ του παρόντοσ άρκρου προςβάλλονται με αίτθςθ ακφρωςθσ ενϊπιον του 

Τριμελοφσ Διοικθτικοφ Εφετείου, ςτθν περιφζρεια του οποίου ζχει τθν ζδρα του ο αιτϊν 

ΚΑΚ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ. 18/1989 (Α’8) και του ν.702/1977 (Α’268). Τα 

προβλεπόμενα ζνδικα βοθκιματα και θ προκεςμία άςκθςθσ αυτϊν αναγράφονται 

υποχρεωτικά ςτθν ςχετικι απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ.  

6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, 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, εκδίδονται πρωτόκολλα ςυνταγογράφθςθσ, θ τιρθςθ των οποίων 

κακίςταται υποχρεωτικι για τθν αποηθμίωςθ των φαρμακευτικϊν αυτϊν προϊόντων και 

ενςωματϊνονται ςτο ςφςτθμα τθσ ΘΔΙΚΑ Α.Ε.. Θ ωσ άνω επιτροπι για τθν ανάπτυξθ των 

πρωτοκόλλων ςυνταγογράφθςθσ λαμβάνει υπόψθ τθσ επιςτθμονικά κριτιρια, 

ςυμπεριλαμβανομζνων ςτοιχείων επιδθμιολογικισ ςυχνότθτασ (επιπολαςμόσ και 

επίπτωςθ) και αναγκϊν κάλυψθσ ςε νόςουσ και νοςθλείεσ, κακϊσ επίςθσ και οικονομικά 

κριτιρια, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται θ επίπτωςθ ςτον προχπολογιςμό τθσ 

αποηθμίωςθσ του φαρμάκου βάςει τθσ τιμισ αποηθμίωςθσ, όπωσ εκάςτοτε κακορίηεται. Με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ κακορίηονται οι λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ 

ενςωμάτωςθσ των ςυνταγογραφικϊν περιοριςμϊν και των πρωτοκόλλων 

ςυνταγογράφθςθσ των προθγοφμενων εδαφίων ςτο ςφςτθμα τθσ ΘΔΙΚΑ Α.Ε. 

Άρκρο 252  

Αρχι Αμερολθψίασ – Αςυμβίβαςτα Μελϊν 

1. Κατά τθν άςκθςθ του ζργου τουσ τα τακτικά μζλθ και θ Γραμματεία τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 

δεςμεφονται από τισ αρχζσ τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ αμερολθψίασ, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 

7 του ν. 2690/1999 και του άρκρου 36 του ν. 3528/2007 (Α’26). 



 

 

2. Σε κάκε περίπτωςθ, τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ απαγορεφεται 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 το 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. 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 

νομίμου εκπροςϊπου των προαναφερόμενων επιχείρθςεων. 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. 

3. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ δεν μποροφν να ζχουν οποιαδιποτε ζννομθ ςχζςθ με 

φαρμακευτικζσ επιχειριςεισ, προϊόντα των οποίων ζχουν αξιολογθκεί από τθν Επιτροπι, για χρονικό 

διάςτθμα τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ μετά τθν λιξθ κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθσ κθτείασ τουσ. 

4. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ υποχρεοφνται να δθλϊνουν εγγράφωσ, κατά τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ για το 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 το παρόν άρκρο και οι ςχετικζσ ζγγραφεσ δθλϊςεισ τουσ καταχωροφνται ςε αρχείο που 

τθρείται ειδικά για το ςκοπό αυτό ςτθ Γραμματεία τθσ Επιτροπισ 

5. Στον υπαίτιο τθσ παράβαςθσ των παρ. 1, 2 ι 3, επιβάλλεται ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον τριϊν 

μθνϊν και χρθματικό πρόςτιμο 5.000 ευρϊ. Στον υπαίτιο τθσ παράβαςθσ τθσ παρ. 4 επιβάλλεται 

ποινι φυλάκιςθσ ζωσ ζνα (1) ζτοσ και χρθματικό πρόςτιμο 1.000 ευρϊ. 

6. Το αξιόποινο τθσ πράξθσ των παρ. 1 ι 2 αίρεται 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. 

7.  Το παρόν άρκρο εφαρμόηεται ςτουσ εξωτερικοφσ ι εςωτερικοφσ αξιολογθτζσ , ςτα μζλθ τθσ 

Γραμματείασ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κακϊσ και ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ. 

8. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ εξειδικεφονται τα λοιπά, μθ άμεςα οικονομικά 

ςυμφζροντα, τθσ παρ. 2 και θ ζγγραφθ διλωςθ τθσ παρ. 4. 

Άρκρο 253 

Κακικον Εχεμφκειασ – Ευκφνθ Μελϊν 

1. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ, οι ειςθγθτζσ, τα μζλθ τθσ Γραμματείασ και όςοι παρίςτανται ςτισ 

ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ ζχουν τθν υποχρζωςθ να τθροφν εχεμφκεια για πλθροφορίεσ των 

οποίων λαμβάνουν γνϊςθ κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ, ιδίωσ αυτϊν που άπτονται του 

εμπορικοφ και βιομθχανικοφ απορριτου,  και δεςμεφονται με τθν υπογραφι και υποβολι ζγγραφθσ 



 

 

διλωςθσ εμπιςτευτικότθτασ πριν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ ι τθν ζναρξθ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ ςτθν οποία μετζχουν αντιςτοίχωσ Θ υποχρζωςθ δεςμεφει  τουσ ανωτζρω  και μετά τθν  

παφςθ των κακθκόντων τουσ για οποιονδιποτε λόγο από το ανωτζρω ςυλλογικό όργανο. 

2.Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ 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, εκτόσ 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. Οι διατάξεισ των άρκρων 26 και 27  του ν. 

3528/2007 εφαρμόηονται ςε όλα τα παραπάνω πρόςωπα. 

3. Θ παρ. 9 του άρκρου 30 του ν. 2324/1995 (Αϋ 146) εφαρμόηεται για τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ,  κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ εξειδικεφεται το πρότυπο τθσ ζντυπθσ διλωςθσ 

εμπιςτευτικότθτασ τθσ παρ.1 του παρόντοσ άρκρου. 

5. Το παρόν άρκρο εφαρμόηεται ςτουσ εξωτερικοφσ ι εςωτερικοφσ αξιολογθτζσ , ςτα μζλθ τθσ 

Γραμματείασ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ κακϊσ και ςτα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ. 

Άρκρο 254  

Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ Τιμϊν Φαρμάκων 

1. Συςτινεται Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ Τιμϊν Φαρμάκων (Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ), θ 

οποία ζχει ζδρα ςτον ΕΟΡΥΥ  και  υπάγεται ςτον Υπουργό Υγείασ. 

2. Θ  Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ ζχει τθν 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 επίπτωςθ ςτον προχπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ των 

φαρμάκων. Οι ςυμφωνίεσ που ςυνάπτονται μεταξφ τθσ Επιτροπισ Αποηθμίωςθσ και των ΚΑΚ 

κακίςτανται δεςμευτικζσ για τον ΕΟΡΥΥ, τουσ ΚΑΚ και τα δθμόςια νοςοκομεία μετά τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ περί ζνταξθσ ι απζνταξθσ ι ανακεϊρθςθσ του 

Καταλόγου Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων,  εφόςον ςτθν ςχετικι απόφαςθ ο Υπουργόσ Υγείασ 

αποδζχεται τθν γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ που ενςωματϊνει τθν ανωτζρω ειςιγθςθ τθσ 

Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ. 

3. Θ Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ είναι εννεαμελισ ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ 

και αποτελείται από 5 μζλθ, εκ των οποίων τρία  (3) με ειδίκευςθ ι εμπειρία ςτθ φαρμακοοικονομία 

ι φαρμακευτικι αγορά ι φαρμακευτικι νομοκεςία,ζνα (1) νοςοκομειακό φαρμακοποιό και ζναν (1) 

Διοικθτι ι Υποδιοικθτι Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ (Υ.ΡΕ), που ορίηονται από τον Υπουργό Υγείασ,   



 

 

δφο (2) μζλθ που ορίηονται από τον ΕΟΡΡΥ, ζνα (1) μζλοσ που ορίηεται από τον ΕΟΦ και ζνα (1) 

μζλοσ που ορίηεται από τον ΙΦΕΤ ΑΕ. Τα μζλθ ορίηονται με  τριετι  κθτεία, θ οποία μπορεί να 

ανανεωκεί μία φορά με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ. Κατά τθ λιξθ τθσ πρϊτθσ κθτείασ και με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, υποχρεωτικά ανανεϊνεται θ κθτεία τουλάχιςτον 3 τακτικϊν μελϊν 

τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ Τιμϊν Φαρμάκων. 

4. Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ Τιμϊν Φαρμάκων δεν ευκφνονται αςτικά ζναντι 

τρίτων, πλθν του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του ΕΟΡΥΥ, για ενζργειεσ ι παραλείψεισ κατά τθν άςκθςθ 

των κακθκόντων τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, εκτόσ αν ενιργθςαν με δόλο ι βαριά 

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). Οι διατάξεισ των άρκρων 26, 27 και 36 του ν. 3528/2007 εφαρμόηονται αναλογικά 

ςε όλα τα παραπάνω πρόςωπα. 

5. Θ παρ. 9 του άρκρου 30 του ν. 2324/1995 (Αϋ 146) εφαρμόηεται για τα μζλθ, τακτικά και 

αναπλθρωματικά, τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ,  κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ κακορίηεται ο τρόποσ και θ διαδικαςία τθσ 

διαπραγμάτευςθσ και τθσ λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ, ο τρόποσ ςφναψθσ των 

ςυμφωνιϊν με τουσ ΚΑΚ και ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ, κακϊσ και ο τρόποσ οριςμοφ των τιμϊν 

αναφοράσ (ΤΑ), που αποτελοφν αςφαλιςτικζσ τιμζσ αποηθμίωςθσ για τουσ Φορείσ Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ (ΦΚΑ) και τον ΕΟΡΥΥ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υγείασ 

κακορίηεται  θ αποηθμίωςθ των μελϊν τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ που βαρφνει τον 

προχπολογιςμό του Υπουργείου, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ 

παροφςασ παραγράφου.  

Άρκρο 255 

Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ ΕΟΡΥΥ 

Θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 29 του Ν. 3918/2011 (Αϋ31) , αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Συςτινεται ςτον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ Αμοιβϊν και Τιμϊν 

Ιατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων, προκειμζνου να διαπραγματεφεται με όλουσ τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ παρόχουσ τισ αμοιβζσ τουσ, τουσ όρουσ των ςυμβάςεων του Οργανιςμοφ, 

και τισ τιμζσ των ιατροτεχνολογικϊν υλικϊν, κακϊσ και να ειςθγείται ςτο Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. 

τθ διατιρθςθ ι τθν τροποποίθςθ όλων των ανωτζρω. Στα μζλθ τθσ Επιτροπισ δεν 

καταβάλλεται αποηθμίωςθ. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ κακορίηεται θ 

ςφνκεςθ, θ ςυγκρότθςθ, ο τρόποσ, θ διαδικαςία λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ, εγκρίνεται ο 



 

 

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν 

εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου.» 

Άρκρο 256 

Μεταβατικζσ-Καταργοφμενεσ διατάξεισ  

1. Ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 248, θ προβλεπόμενθ 

εκ του άρκρου 12 του ν.3816/2010 (Α’6) Επιτροπι Θετικοφ Καταλόγου εξακολουκεί να αςκεί τα 

προβλεπόμενα εκ του νόμου κακικοντά τθσ και ειςπράττεται μόνον το τζλοσ τθσ παρ.4 του άρκρου 

αυτοφ. 

2. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 248, όλεσ οι εκ του 

νόμου αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Θετικοφ Καταλόγου του άρκρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’6), ζςτω 

κι αν δεν κατονομάηονται ρθτά ςτο παρόν, περιζρχονται ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Φαρμάκων 

Ανκρϊπινθσ Χριςθσ του παρόντοσ νόμου, ειςπράττεται μόνο το προβλεπόμενο τζλοσ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 250 για τθν ειςαγωγι των νζων φαρμάκων ςτον Κατάλογο Αποηθμιοφμενων Φαρμάκων και 

οι αναφορζσ των κείμενων διατάξεων ςτθν Επιτροπι Θετικοφ Καταλόγου του άρκρου 12 του 

ν.3816/2010, κεωροφνται ότι γίνονται ςτθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του παρόντοσ νόμου. 

3. Ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 254, θ προβλεπόμενθ 

εκ του άρκρου 29 του ν. 3918/2011 (Αϋ31) Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ ςτον ΕΟΡΥΥ εξακολουκεί να 

αςκεί τα προβλεπόμενα εκ του νόμου κακικοντά τθσ, κακϊσ και όςα κακικοντα προβλζπονται από 

τον παρόντα νόμο για τθν Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ του άρκρου 254. 

4. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 254 του παρόντοσ 

νόμου, όλεσ οι εκ του νόμου αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαπραγμάτευςθσ του άρκρου 29 του ν. 

3918/2011 (Αϋ3), οι οποίεσ αφοροφν ςτθ διαπραγμάτευςθ τιμϊν φαρμάκων, ζςτω κι αν δεν 

κατονομάηονται ρθτά ςτο παρόν, περιζρχονται ςτθν Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ Τιμϊν Φαρμάκων 

του παρόντοσ νόμου και οι αναφορζσ των κείμενων διατάξεων ςτθν Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ του 

άρκρου 29 του ν. 3918/2011 (Α’31), κεωροφνται ότι γίνονται ςτθν Επιτροπι Διαπραγμάτευςθσ του 

άρκρου 254. 

ΜΕΟΣ Β’ 

Λοιπζσ Διατάξεισ Φαρμακευτικισ Νομοκεςίασ 

Άρκρο 257 

Ωράριο Λειτουργίασ Φαρμακείων 

1. Το άρκρο 9 του ν.1963/1991 (Α’138), αντικακίςταται ωσ εξισ: 



 

 

«Άρκρο 9  

Ωράριο Λειτουργίασ Φαρμακείων 

1.Τα φαρμακεία λειτουργοφν υποχρεωτικά κατ’ ελάχιςτον 40 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. 

Με απόφαςθ του αρμόδιου κατά τόπον Ρεριφερειάρχθ που εκδίδεται φςτερα από τθν 

ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου φαρμακευτικοφ ςυλλόγου, κατανζμονται, ανάλογα με τισ 

ανάγκεσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, οι ωσ άνω 40 ϊρεσ εντόσ τθσ εβδομάδασ, οι οποίεσ δεν κα 

μποροφν να υπερβαίνουν τα κάτωκι ανϊτατα χρονικά όρια, τα οποία πρζπει να ςυντρζχουν 

ςωρευτικά: α) από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι εντόσ τθσ εβδομάδασ και β) από τισ 8:00 π.μ. 

ζωσ τισ 20:00 μ.μ. εντόσ τθσ θμζρασ. Επίςθσ τα φαρμακεία δεν είναι υποχρεωτικό να 

λειτουργοφν ςτισ κάτωκι αργίεσ εκάςτου ζτουσ: τθν 25θ Μαρτίου, τθν Μεγάλθ Ραραςκευι, 

τθ Δευτζρα του Ράςχα, τθν 15θ Αυγοφςτου, τθν 25θ και τθν 26θ Δεκεμβρίου, τθν 1θ 

Ιανουαρίου, τθν 6θ Ιανουαρίου, τθν Κακαρά Δευτζρα, τθν 1θ Μαΐου, τθν 28θ Οκτωβρίου και 

του Αγίου Ρνεφματοσ, τθν θμζρα εορτισ του Ρολιοφχου Αγίου τθσ πόλθσ και τθν θμζρα 

Απελευκζρωςθσ τθσ πόλθσ.  

2. Πλα τα φαρμακεία ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςτισ κακοριηόμενεσ ςφμφωνα με 

το παρόν διθμερεφςεισ και διανυκτερεφςεισ. Θ διθμζρευςθ διαρκεί από τισ 8:00 π.μ. ζωσ τισ 

20:00 μ.μ. και θ διανυκτζρευςθ από τισ 20:00 μ.μ ζωσ τισ 8:00 π.μ. κάκε θμζρασ. Με 

απόφαςθ του κατά τόπον αρμόδιου περιφερειάρχθ κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του οικείου 

φαρμακευτικοφ ςυλλόγου, κακορίηεται ανά περιφερειακι ενότθτα ι ανά διμο, ο αρικμόσ 

των φαρμακείων που διθμερεφουν και διανυκτερεφουν κάκε ζτοσ και θ ςειρά διθμζρευςθσ 

και διανυκτζρευςθσ  αυτϊν. Σφμφωνα με αυτι τθν απόφαςθ ςυντάςςονται από τον κατά 

τόπον αρμόδιο φαρμακευτικό ςφλλογο ςχετικοί πίνακεσ διθμζρευςθσ και διανυκτζρευςθσ, 

οι οποίοι ιςχφουν για ζνα ζτοσ και είναι υποχρεωτικοί για τα μζλθ τουσ. Για τον ωσ άνω 

κακοριςμό των φαρμακείων που διθμερεφουν ι διανυκτερεφουν πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ ωσ κριτιρια: α) Θ ιςόρροπθ γεωγραφικι κατανομι όλων των διθμερευόντων και 

διανυκτερευόντων φαρμακείων, ϊςτε να καλφπτονται εφκολα οι ανάγκεσ πρόςβαςθσ των 

πολιτϊν ςτο φάρμακο ανά διμο όλο το 24ωρο, β) Θ ιςομερισ ςυμμετοχι όλων των 

φαρμακείων ςτισ διανυκτερεφςεισ και τισ διθμερεφςεισ. Οι πίνακεσ διθμερεφςεωσ και 

διανυκτερεφςεωσ των φαρμακείων ςυντάςςονται με ευκφνθ και φροντίδα του οικείου 

φαρμακευτικοφ ςυλλόγου, αναρτϊνται επί των προςόψεων των φαρμακείων κατά τισ 

θμζρεσ και ϊρεσ που αυτά παραμζνουν κλειςτά, με ευκφνθ του φαρμακοποιοφ, κακϊσ και 

ςτισ ιςτοςελίδεσ, εφόςον υφίςτανται, των αρμόδιων Ρεριφερειϊν ι Ρεριφερειακϊν 



 

 

Ενοτιτων και Φαρμακευτικϊν Συλλόγων. Το προςωπικό των φαρμακείων, που εργάηονται 

κατά το χρόνο διθμζρευςθσ θ διανυκτζρευςθσ, τουλάχιςτον επί πζντε ϊρεσ, δικαιοφται 

πλιρθ ανάπαυςθ τθν επόμενθ θμζρα. Το τμιμα του χρόνου εργαςίασ που παρζχεται ςε 

διθμζρευςθ ι διανυκτζρευςθ και που δεν ςυμψθφίηεται με τον χρόνο ανάπαυςθσ του 

προθγοφμενου εδαφίου κεωρείται ωσ υπερωριακι εργαςία και εφαρμόηονται για αυτό οι 

ιςχφουςεσ διατάξεισ για τθν αμοιβι υπερωριακισ εργαςίασ. 

3. Κάκε επιχείρθςθ νόμιμου φαρμακείου, δια του νομίμου εκπροςϊπου τθσ, δφναται 

να επιλζξει ωράριο λειτουργίασ του φαρμακείου του, κακ’ υπζρβαςθ των χρονικϊν ορίων 

τθσ παρ.1 . Θ επιχείρθςθ φαρμακείου που επιλζγει το κατά το προθγοφμενο εδάφιο 

διευρυμζνο ωράριο εξακολουκεί να ζχει τισ υποχρεϊςεισ που ςυνεπάγονται οι παρ.1 και 2 

του παρόντοσ. Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ υποχρεωτικά δθλϊνει ανά δίμθνο 

κάκε ζτοσ και τουλάχιςτον ζνα μινα πριν τθν ζναρξθ του διμινου αυτοφ, τισ ϊρεσ και 

θμζρεσ ςε εβδομαδιαίο προγραμματιςμό, που επιλζγει ςφμφωνα με τθν παροφςα 

παράγραφο να λειτουργιςει πζραν του υποχρεωτικοφ ωραρίου, ςτουσ κατά τόπον 

αρμόδιουσ φαρμακευτικοφσ ςυλλόγουσ και ςτον κατά τόπον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ. Θ 

διλωςθ μπορεί να γίνει με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο, ιτοι ακόμθ και μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, αλλά πάντοτε εγγράφωσ. Σε περίπτωςθ λειτουργίασ 

φαρμακείου, πζραν των χρονικϊν ορίων τθσ παρ.1, κατά παράλειψθ τθσ διλωςθσ των 

προθγοφμενων εδαφίων ι κακ’ υπζρβαςθ των δθλωκζντων χρονικϊν ορίων αυτισ, 

επιβάλλεται με Απόφαςθ του κατά τόπον αρμόδιου Ρεριφερειάρχθ, πρόςτιμο ζωσ 3.000 

ευρϊ. Ο κατά τόπον αρμόδιοσ φαρμακευτικόσ ςφλλογοσ καταρτίηει διμθνιαίουσ χωριςτοφσ 

πίνακεσ φαρμακείων που λειτουργοφν πζραν του κατ’ ελάχιςτον υποχρεωτικοφ ωραρίου, 

ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο, οι οποίοι αναρτϊνται επί των προςόψεων των 

φαρμακείων κατά τισ θμζρεσ και ϊρεσ που αυτά παραμζνουν κλειςτά κακϊσ και ςτισ 

ιςτοςελίδεσ, εφόςον υφίςτανται, των αρμόδιων Ρεριφερειϊν και Φαρμακευτικϊν 

Συλλόγων. Στο επάνω τμιμα των πινάκων αυτϊν, κα αναγράφεται ευκρινϊσ και με 

κεφαλαία γράμματα θ πρόταςθ: «ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΡΑΟΝΤΟΣ ΡΙΝΑΚΑ ΦΑΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ 

ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΡΟΧΕΩΣΘ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΑΦΟΜΕΝΕΣ ΩΕΣ ΚΑΙ 

ΘΜΕΕΣ.» 

4. Με απόφαςθ του κατά τόπον αρμόδιου Ρεριφερειάρχθ, δφνανται να 

απαλλάςςονται τθσ υποχρζωςθσ διθμερεφςεων ι διανυκτερεφςεων φαρμακεία, μόνον για 

τουσ εξισ λόγουσ: α) για ςοβαροφσ λόγουσ υγείασ που αφοροφν ςτο πρόςωπο του 

λειτουργοφντοσ το φαρμακείο φαρμακοποιοφ, οι οποίοι αποδεικνφεται με γνωμάτευςθ 



 

 

από αρμόδια υγειονομικι επιτροπι, ι β) για ςοβαροφσ οικονομικοφσ λόγουσ, φςτερα από 

γνϊμθ του κατά τόπον αρμόδιου φαρμακευτικοφ ςυλλόγου, οι οποίοι πρζπει να 

αποδεικνφονται εγγράφωσ, βάςει των οποίων είναι αδφνατοσ ο εφοδιαςμόσ του 

φαρμακείου με το απαραίτθτο φαρμακευτικό υλικό για τθν ανταπόκριςι του ςτισ ανάγκεσ 

τθσ εφθμερίασ ι τθσ διανυκτζρευςθσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ εξειδικεφονται 

ειδικότερα, τα ανωτζρω κριτιρια απαλλαγισ κακϊσ και κακορίηεται ι ςυγκροτείται θ 

υγειονομικι επιτροπι θ οποία κα αποφαίνεται επ’ αυτϊν. Ζωσ τθν δθμοςίευςθ τθσ 

υπουργικισ απόφαςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου, με απόφαςθ του οικείου 

Ρεριφερειάρχθ, φςτερα από γνϊμθ του οικείου Φαρμακευτικοφ Συλλόγου, απαλλάςςονται 

τθσ υποχρζωςθσ διθμερεφςεων και διανυκτερεφςεων προςκαίρωσ ι οριςτικϊσ, οι 

φαρμακοποιοί, για τουσ οποίουσ ςυντρζχουν ςοβαροί λόγοι υγείασ, αποδεικνυόμενοι με 

πιςτοποιθτικό νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων ι άλλοι ςοβαροί λόγοι, για τουσ οποίουσ κα 

εκφζρει γνϊμθ ο οικείοσ φαρμακευτικόσ ςφλλογοσ. Μετά τθν δθμοςίευςθ του υπουργικισ 

απόφαςθσ τθσ παροφςασ παραγράφου, επανεξετάηονται όλεσ οι περιπτϊςεισ τθσ 

απαλλαγισ από τισ διθμερεφςεισ και τισ διανυκτερεφςεισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτθν απόφαςθ αυτι. 

5. Σε φαρμακοποιοφσ ι φαρμακεία, που δθλϊνουν ότι κα τθριςουν ςφμφωνα με τθν 

παρ.3 τθσ παροφςασ διευρυμζνο πζραν του υποχρεωτικοφ ωραρίου, δεν επιτρζπεται θ 

χοριγθςθ απαλλαγισ από τθν υποχρζωςθ: α)  διθμζρευςθσ, εφόςον το διευρυμζνο ωράριο 

δθλϊκθκε για το χρονικό πλαίςιο τθσ εφθμερίασ από 08:00 π.μ. ζωσ 20:00 μ.μ.  και για όςο 

χρόνο τθρεί το ωράριο αυτό, και β) διανυκτερεφςεων, εφόςον διευρυμζνο ωράριο 

δθλϊκθκε για το χρονικό πλαίςιο τθσ διανυκτζρευςθσ από 20:00 μ.μ. ζωσ 08:00 π.μ.  και για 

όςο χρόνο τθρεί το ωράριο αυτό. 

6. Οι νόμιμοι εκπρόςωποι και οι υπεφκυνοι φαρμακοποιοί των επιχειριςεων 

φαρμακείων που παραβιάηουν τισ διατάξεισ των περί διθμερεφςεων και διανυκτερεφςεων  

τιμωροφνται: α) με φυλάκιςθ ζωσ ζξι (6) μθνϊν και β) με απόφαςθ του αρμόδιου 

Ρεριφερειάρχθ με χρθματικό πρόςτιμο από τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ ζωσ είκοςι χιλιάδεσ 

(20.000) ευρϊ, και ςε περίπτωςθ υποτροπισ με πρόςκαιρο κλείςιμο του φαρμακείου από 

δφο (2) ζωσ ζξι (6) μινεσ. 

7. Με απόφαςθ του αρμόδιου Ρεριφερειάρχθ μετά από ζλεγχο από το Σϊμα 

Επικεωρθτϊν Υπθρεςιϊν Υγείασ, ι από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Ρεριφζρειασ, ςτισ 

επιχειριςεισ φαρμακείων οι οποίοι από υπαιτιότθτα τουσ δεν τθροφν το υποχρεωτικό 

ωράριο που ορίηεται με τθν Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ επιβάλλεται χρθματικό πρόςτιμο 



 

 

από τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ και ςε περίπτωςθ 

υποτροπισ με πρόςκαιρο κλείςιμο του φαρμακείου από δφο (2) ζωσ ζξι (6) μινεσ.» 

2. Το άρκρο 11 του ν.5607/1932 (Α’ 300), αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 11 

Ρροςωρινό Κλείςιμο Φαρμακείου 

1. Φαρμακείο που βρίςκεται ςε λειτουργία δε μπορεί να μείνει κλειςτό, χωρίσ άδεια 

του αρμόδιου Ρεριφερειάρχθ. Άδεια για προςωρινό κλείςιμο του φαρμακείου χορθγείται: 

α) Για χρονικό διάςτθμα μζχρι ζξι μινεσ μόνον ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ: αα) Για μεταφορά 

ι ανακαίνιςθ του φαρμακείου, ι ββ) Για λόγουσ υγείασ του φαρμακοποιοφ, ι γγ) Για 

οικονομικοφσ ι άλλουσ ςοβαροφσ λόγουσ, αν κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Αρχισ είναι 

αδφνατθ για το φαρμακοποιό θ ανεφρεςθ αντικαταςτάτθ. β) Για χρονικό διάςτθμα μζχρι 

ζνα μινα το χρόνο, χωρίσ ειδικι αιτιολογία, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου Φαρμακευτικοφ 

Συλλόγου. Επίςθσ κατάςτθμα φαρμακείου δεν μπορεί να αλλάξει τθν χριςθ του για όςο 

χρονικό διάςτθμα λειτουργεί ωσ φαρμακείο. 

2. Με απόφαςθ του αρμόδιου Ρεριφερειάρχθ, οι παραβάτεσ των διατάξεων τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου τιμωροφνται με πρόςτιμο μζχρι 5.000 ευρϊ που ειςπράττεται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου που ιςχφει για τθ είςπραξθ δθμοςίων εςόδων. Σε  

περίπτωςθ παφςθσ τθσ λειτουργίασ του φαρμακείου χωρίσ άδεια του αρμόδιου 

Ρεριφερειάρχθ, για περιςςότερο από 3 μινεσ, ι αλλαγισ χριςθσ του καταςτιματοσ που 

ςτεγάηει φαρμακείο, ανακαλείται θ άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ του φαρμακείου με 

απόφαςθ του κατά τόπον αρμόδιου Ρεριφερειάρχθ. 

3. Κωφάλαλοι πτυχιοφχοι φαρμακοποιοί, που ζχουν άδεια άςκθςθσ επαγγζλματοσ 

φαρμακοποιοφ, μποροφν να πάρουν τθν άδεια ίδρυςθσ φαρμακείου εάν ζχουν 

ικανοποιθτικι δυνατότθτα χειλεανάγνωςθσ και ςχετικι ικανότθτα ομιλίασ, βεβαιοφμενεσ 

από Κρατικό Νοςοκομείο. Αν οι φαρμακοποιοί που περιγράφονται ςτθν παράγραφο αυτι 

δεν ζχουν τισ ουςιαςτικζσ δυνατότθτεσ για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ, τότε παίρνουν τθν 

άδεια ίδρυςθσ φαρμακείου αν ςτο φαρμακείο ςυνυπθρετεί βοθκόσ φαρμακείου.» 

2.  Θ περίπτωςθ 35 τθσ παρ. ΙΙ του άρκρου 75 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), αντικακίςταται ωσ 

εξισ: «Θ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τον κακοριςμό των ωρϊν ανοίγματοσ, μεςθμβρινισ διακοπισ 

και κλειςίματοσ των φαρμακαποκθκϊν.» 

3. Θ υποπαράγραφοσ 3 τθσ παρ. 7 του άρκρου 95 του ν.4172/2013 (Α’167) 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Τα φαρμακεία λειτουργοφν υπό τθ διαρκι παρουςία και 



 

 

επίβλεψθ αδειοφχου φαρμακοποιοφ. Εφόςον, κατόπιν ελζγχου των αρμόδιων ελεγκτικϊν 

οργάνων, διαπιςτωκεί ότι φαρμακείο δεν λειτουργεί υπό τθν παρουςία και επίβλεψθ 

αδειοφχου φαρμακοποιοφ, επιβάλλεται ςτον κάτοχο τθσ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ 

του φαρμακείου χρθματικό πρόςτιμο πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ ζωσ τριάντα χιλιάδεσ 

(30.000) ευρϊ, με απόφαςθ του Δ.Σ του Ε.Ο.Φ., ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα και τθ 

ςυχνότθτα τθσ παράβαςθσ.» 

Άρκρο 258 

Χριςθ Ρράςινου Σταυροφ και Φαρμακείου 

1. Θ κακ’ οιονδιποτε τρόπο χριςθ και εμπορικι εκμετάλλευςθ α) τθσ λζξεωσ «φαρμακείο» 

(αυτοφςια ι των παραγϊγων τθσ) ςε οποιαδιποτε γλϊςςα, και β) του ςταυροφ πραςίνου χρϊματοσ, 

ςε οποιαδιποτε μορφι, επιτρζπεται αποκλειςτικά και μόνο ςτα νομίμωσ λειτουργοφντα φαρμακεία.  

2. Οι παραβάτεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τιμωροφνται με χρθματικό πρόςτιμο 

δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000) ευρϊ και ςε περίπτωςθ υποτροπισ τριάντα χιλιάδεσ (30.000) ευρϊ με 

απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτζρω ποινζσ επιβάλλονται ςωρευτικά με οποιαδιποτε άλλθ 

προβλεπόμενθ ποινι. 

 

Άρκρο 259 

Κατάργθςθ Επιτροπισ Τιμϊν Φαρμάκων 

1. Οι παρ.1, 2 και 3 του άρκρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172) αντικακίςτανται ωσ εξισ: 

«1. Οι ανϊτατεσ τιμζσ λιανικισ, χονδρικισ, νοςοκομειακισ πϊλθςθσ, οι τιμζσ 

παραγωγοφ (ex-factory) και οι τιμζσ κάκε άλλθσ ειδικισ πϊλθςθσ φαρμάκων, πλθν των Μθ 

Συνταγογραφοφμενων Φαρμάκων (ΜΘ.ΣΥ.ΦΑ.), κακορίηονται με Δελτία Τιμϊν, που εκδίδει 

ο Υπουργόσ Υγείασ, φςτερα από γνϊμθ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Τα 

Δελτία Τιμϊν τίκενται ςε ιςχφ τθν  επόμενθ τθσ ανάρτθςισ τουσ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Υπουργείου Υγείασ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ. 

2. Ο Ε.Ο.Φ. πριν τθν διατφπωςθ τθσ γνϊμθσ του προσ τον Υπουργό Υγείασ, ςφμφωνα 

με τθν παρ. 1, αναρτά το Δελτίο Τιμϊν ςτθν ιςτοςελίδα του, επί του οποίου υποβάλλονται 

παρατθριςεισ μόνον επί προδιλου ςφάλματοσ του Δελτίου εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων 

θμερϊν από επόμενθ θμζρα τθσ  ανάρτθςθσ, από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον. Ο 

Ε.Ο.Φ. αποδζχεται ι απορρίπτει τισ παρατθριςεισ και τελικϊσ διαμορφϊνει και υποβάλει 

τθν γνϊμθ του προσ τον Υπουργό Υγείασ.   



 

 

3. Οποιοςδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να υποβάλει ενϊπιον του Υπουργοφ 

Υγείασ ζνςταςθ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ πζντε (5) θμερϊν, θ οποία αρχίηει από τθν επόμενθ τθσ ανάρτθςθσ ςτθν 

ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτον ΕΟΦ. Μόνο 

ςε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ ζνςταςθ του προθγοφμενου εδαφίου υποβάλλεται 

εγγράφωσ ςτον ΕΟΦ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, φςτερα από γνϊμθ του ΕΟΦ, 

απορρίπτονται ι γίνονται δεκτζσ οι ενςτάςεισ και εκδίδεται τροποποιθμζνο Δελτίο Τιμϊν, 

το οποίο αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ και ιςχφει από τθν θμερομθνία 

τθσ ανάρτθςισ του, κατά το μζροσ τθσ τροποποίθςθσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ 

ρυκμίηεται κάκε άλλο ςχετικό κζμα ςχετικά με τθν διαδικαςία τιμολόγθςθσ των 

φαρμάκων.» 

2. Εκκρεμείσ διαδικαςίεσ τιμολόγθςθσ φαρμάκων, πλθν των ΜΘ.ΣΥ.ΦΑ., ςυνεχίηονται 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ. 

ΜΕΟΣ Γ’  

Λοιπζσ Διατάξεισ Υπουργείου Υγείασ 

Άρκρο 260 

Συναιςκθματικόσ Δότθσ-Κάρτα Δότθ ΕΟΜ 

1. Θ περίπτωςθ εϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 3984/2011 (Α’150) αντικακίςταται 

ωσ εξισ: 

«ε)  ςε πρόςωπο με το οποίο ζχει προςωπικι ςχζςθ και ςυνδζεται ςυναιςκθματικά. 

Για τθν μεταμόςχευςθ απαιτείται άδεια από τον Εκνικό Οργανιςμό Μεταμοςχεφςεων 

(Ε.Ο.Μ.) φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ μθ αμειβόμενθσ Επιτροπισ που αποτελείται από 

ζναν πρωτοδίκθ, που ορίηεται από τον Ρρόεδρο του Τριμελοφσ Συμβουλίου Διοίκθςθσ του 

κατά τόπον αρμόδιου Ρρωτοδικείου, ςτθν περιφζρεια του οποίου κατοικεί ο λιπτθσ, ζναν 

εκπρόςωπο του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Μεταμοςχεφςεων (Ε.Ο.Μ.), ζναν ψυχίατρο και ζναν 

κοινωνικό λειτουργό. Θ Επιτροπι ςτα πλαίςια τθσ γνωμοδοτικισ τθσ αρμοδιότθτασ 

ςυντάςςει τεκμθριωμζνθ ζκκεςθ περί τθσ φπαρξθσ προςωπικισ ςχζςθσ και 

ςυναιςκθματικοφ ςυνδζςμου, που δικαιολογεί το αίτθμα για μεταμόςχευςθ. Τα μζλθ τθσ 

Επιτροπισ ζχουν το δικαίωμα, από κοινοφ ι χωριςτά, με τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του 

δωρθτι και λιπτθ να προβαίνουν ςε επεξεργαςία, κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 του ν. 

2472/1997 (Α’50) και ςε πλιρθ ζλεγχο και αξιολόγθςθ κάκε είδουσ προςωπικϊν δεδομζνων 

του δωρθτι και λιπτθ, όπωσ των ςυνκθκϊν τθσ κακθμερινισ διαβίωςισ τουσ, των 

κοινωνικϊν ςχζςεων και τθσ εργαςίασ τουσ και του ιατρικοφ φακζλου τουσ, κακϊσ και 



 

 

πλθροφορίεσ οποιαςδιποτε διαβάκμιςθσ που λαμβάνονται από το Υπουργείο Ρροςταςίασ 

του Ρολίτθ για το εάν ςυντρζχουν λόγοι δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ ωσ προσ τα 

ανωτζρω πρόςωπα, που μπορεί να ςχετίηονται με τθν αιτθκείςα μεταμόςχευςθ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε αποδεικτικό μζςο, όπωσ αυτοψία, ζγγραφα ιδιωτικά ι δθμόςια 

και κατακζςεισ ατόμων του οικογενειακοφ, φιλικοφ, κοινωνικοφ ι εργαςιακοφ 

περιβάλλοντόσ τουσ. Θ ανωτζρω ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ για τθν επεξεργαςία των 

προςωπικϊν δεδομζνων του δωρθτι και λιπτθ αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για 

τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ τθσ μεταμόςχευςθσ.  Θ Επιτροπι ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και ζχει τριετι κθτεία. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ 

μπορεί να ρυκμίηονται οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ διάταξθσ.» 

2. Θ παρ. 2 του άρκρου 9 του ν.3984/2011 (Α’ 150), αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«2. Θ αφαίρεςθ ενόσ ι περιςςότερων οργάνων, ιςτϊν και κυττάρων από ενιλικο, 

κανόν πρόςωπο πραγματοποιείται: α) με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ οικογζνειασ εφόςον, όςο 

ηοφςε, δεν είχε εκφράςει τθν αντίκεςθ του, β) με τθν κάρτα δότθ, θ οποία εκφράηει τθν 

ελεφκερθ διλωςθ βοφλθςθσ του προςϊπου εν ηωι για τθν δωρεά ενόσ ι περιςςοτζρων 

οργάνων, ιςτϊν και κυττάρων, χωρίσ απαιτείται ςτθν περίπτωςθ αυτι θ ςυναίνεςθ τθσ 

οικογζνειασ. Θ κάρτα δότθ μπορεί να καταργθκεί ανά πάςα ςτιγμι με τθν ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ του δότθ. Στθν περίπτωςθ που ο κανϊν ζχει ενταχκεί ςτο Μθτρϊο Αρνθτϊν που 

τθρεί ο Ε.Ο.Μ, δεν πραγματοποιείται δωρεά οργάνων, ιςτϊν και κυττάρων. Με απόφαςθ 

του Υπουργοφ Υγείασ κακορίηεται και εξειδικεφεται ο τρόποσ και κάκε τεχνικι λεπτομζρεια 

ςχετικά με τισ ανωτζρω εκδθλϊςεισ κετικισ ι αρνθτικισ διλωςθσ του κάκε ατόμου και ο 

τρόποσ ςυγκζντρωςθσ αυτϊν από τον ΕΟΜ.» 

Άρκρο 261 

Ιοντίηουςεσ Ακτινοβολίεσ 

Τα δφο τελευταία εδάφια τθσ παρ.2 του άρκρου 4 του ν.δ. 181/1974 (Α’347), 

αντικακίςτανται ωσ εξισ: 

«Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ μπορεί να κακορίηονται πρόςκετα κριτιρια, 

όπωσ κοινωνικά, χωροταξικά, ςυμπεριλαμβανομζνου του κριτθρίου πλθκυςμιακισ 

κάλυψθσ,  υγειονομικά και οικονομικά και να ρυκμίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ ςκοπιμότθτασ. Ωσ πλθκυςμιακι κάλυψθ ορίηεται ο πλθκυςμόσ ςτον 

οποίο αντιςτοιχεί κάκε είδοσ ςυςτιματοσ. Ωσ πλθκυςμιακι μονάδα μποροφν να 

κεωροφνται είτε οι Διμοι είτε οι Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ είτε οι Ρεριφζρειεσ, είτε 

ςυνδυαςμόσ των ανωτζρω κατά περίπτωςθ, που ειδικϊσ κα ορίηεται ςτθν ανωτζρω 



 

 

απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ. Εκκρεμείσ αιτιςεισ για νζα άδεια ςκοπιμότθτασ, ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο, κατά τθν θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ προαναφερόμενθσ απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Υγείασ, επανεξετάηονται ωσ νζεσ αιτιςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

απόφαςθ αυτι.» 

Άρκρο 262 

Μεταβατικζσ Διατάξεισ Μονάδων Υποβοθκοφμενθσ Αναπαραγωγισ 

Στο άρκρο 16 του π.δ.10/2016 (Α’20) προςτίκεται παράγραφοσ 5, θ οποία ζχει ωσ 

εξισ: 

«5. Οι Μ.Ι.Υ.Α. οι οποίεσ λειτουργοφςαν ςε δθμόςια νοςοκομεία κατά τθν ζναρξθ 

ιςχφοσ του παρόντοσ π.δ., μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ για τθν χοριγθςθ άδειασ 

ίδρυςθσ και λειτουργίασ,  που εξετάηεται ςφμφωνα με τθν παρ.4 του παρόντοσ άρκρου, 

εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου. Οι μονάδεσ αυτζσ 

κεωροφνται ότι λειτουργοφν ςφννομα ζωσ τθ ζκδοςθ απόφαςθσ τθσ παρ.4 του παρόντοσ 

άρκρου.» 

Άρκρο 263 

Καταργοφμενεσ Διατάξεισ 

1. Από τθν δθμοςίευςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ τθσ παρ.3 του άρκρου 248 του παρόντοσ 

νόμου, καταργοφνται οι διατάξεισ: α)  τθσ παρ.4 και των περιπτϊςεων β, γ, δ, ε, θ, κ και ι τθσ παρ.1 

και του άρκρου 12 του ν.3816/2010 και β) τθσ υπ’ αρικμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744/25-10-2012 απόφαςθσ 

του Υπουργοφ Υγείασ (Β’ 2912). 

2. Από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ καταργοφνται: 

α) Θ παρ. 2
α
) και 2β) του άρκρου 36 του N. 3918/2011 (Α’31),  

β) το  άρκρο 22 του ν.1483/1984 (Α’153) 

γ) θ περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 17 του ν.δ. 96/1973  

δ) θ παρ. 6 και 6α του άρκρου 39 του ν. 3918/2011 (Α’ 3). 

 

Άρκρο 264 

Θεραπεία με φάρμακα που δεν κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα 

και φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ ειδικϊν πακιςεων 

Για τθν αναγκαιότθτα κεραπείασ με φάρμακα που δεν κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα και με 

φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ ειδικϊν πακιςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 12 ν. 3816/2010 (Α’ 6) 

και για τθν αποηθμίωςθ αυτϊν αποφαςίηει το ΔΣ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ραροχισ 



 

 

Υπθρεςιϊν Υγείασ (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 παρζχονται μόνο από τα 

φαρμακεία του Οργανιςμοφ ι των κρατικϊν νοςοκομείων. 

 

Άρκρο 265 

Σφςτθμα Θλεκτρονικισ Ρροζγκριςθσ (Σ.Θ.Ρ.) 

1. Δθμιουργείται ςτον Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. ενιαίο Σφςτθμα 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. 

2. 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. Θ εν λόγω επεξεργαςία 

υπόκειται ςε κατάλλθλα και ειδικά μζτρα για τθν προςταςία των δικαιωμάτων και 

ελευκεριϊν των φυςικϊν προςϊπων. Απαγορεφεται αυςτθρά 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. Οι υπεφκυνοι επεξεργαςίασ ι εκτελοφντεσ τθν 

επεξεργαςία υπζχουν υποχρζωςθ τιρθςθσ του επαγγελματικοφ απορριτου.  

 

Άρκρο 266 

Κατάλογοσ γνωμοδοτοφντων ιατρϊν 

1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ εκδίδεται κατάλογοσ γνωμοδοτοφντων ιατρϊν, ο 

οποίοσ ανανεϊνεται κάκε δφο χρόνια και περιλαμβάνει τουλάχιςτον πζντε ιατροφσ από 

κάκε μία από τισ κάτωκι ειδικότθτεσ: 

α) Αιματολογία 

β) Ακτινοκεραπευτικι/Ογκολογικι 

γ) Αναιςκθςιολογία 

δ) Γαςτρεντερολογία 

ε) Γυναικολογία 

ςτ) Δερματολογία 

η) Ενδοκρινολογία 

θ) Καρδιολογία 

κ ) Νευρολογία 

ι) Νεφρολογία 

ια) Ρακολογικι Ογκολογία 

ιβ) Ορκοπαιδικι 

ιγ) Ουρολογία 

ιδ) Οφκαλμολογία 

ιε) Ρακολογία 

ιςτ) Ραιδιατρικι 

ιη) Ρνευμονολογία 

ιθ) ευματολογία 



 

 

ικ) Ψυχιατρικι 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ κα κακορίηονται τα κριτιρια επιλογισ των ιατρϊν, οι 

οποίοι κα επιλζγονται μετά από πρόταςθ των Διοικθτϊν Υ.ΡΕ.. Για τουσ γνωμοδοτοφντεσ 

ιατροφσ ιςχφουν τα αςυμβίβαςτα που προβλζπονται για τα μζλθ τθσ Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ και Αποηθμίωςθσ Φαρμάκων Ανκρϊπινθσ Χριςθσ. 

2. Θ ςυμμετοχι των ιατρϊν είναι υποχρεωτικι και θ ζγκαιρθ εκτζλεςθ των κακθκόντων 

τουσ εντόσ των προκεςμιϊν του παρόντοσ ςυνιςτά προςικουςα εκπλιρωςθ υπθρεςιακοφ 

κακικοντοσ, θ παράβαςθ του οποίου ςυνιςτά πεικαρχικό παράπτωμα. 

 

Άρκρο 267 

Ριςτοποίθςθ ςτο Σ.Θ.Ρ. 

1. Οι γνωμοδοτοφντεσ ιατροί, οι οποίοι περιλαμβάνονται ςτον ςχετικό κατάλογο, κακϊσ 

και κάκε κεράπων ιατρόσ που προωκεί αιτιματα ζγκριςθσ αποηθμίωςθσ φαρμάκων για τισ 

περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω 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. Τα ελάχιςτα πεδία που κα πρζπει να προβλζπονται για τθν θλεκτρονικι 

εγγραφι και τθν πιςτοποίθςθ των ιατρϊν είναι το ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο, 

μθτρϊνυμο, τα ςτοιχεία διεφκυνςθσ εργαςίασ και επικοινωνίασ, ο αρικμόσ μθτρϊου ΕΤΑΑ 

(ΤΣΑΥ), ο ΑΜΚΑ, θ ιατρικι ειδικότθτα/εξειδίκευςθ και θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ κάκε 

ιατροφ. 

2. Επίςθσ 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.. 

 

Άρκρο 268 

Διαδικαςία υποβολισ,  διαχείριςθσ και εξζταςθσ αιτθμάτων 

1. Οι κεράποντεσ ιατροί, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πιςτοποίθςθσ, 

υποβάλλουν θλεκτρονικά αίτθςθ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ εξειδικεφονται τα 

ςτοιχεία που πρζπει κατ’ ελάχιςτον να περιλαμβάνονται ςτα πεδία υποχρεωτικισ 



 

 

ςυμπλιρωςθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ αναγκαίασ αιτιολογίασ ςτθν αίτθςθ του ιατροφ. 

Κατά τθν υποβολι των αιτθμάτων από τουσ κεράποντεσ ιατροφσ κα 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. Τα επιμζρουσ πρότυπα γνωμάτευςθσ ανά νόςο – φάρμακο εγκρίνονται 

με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. 

2. Τα αιτιματα που αφοροφν ςε φάρμακα υψθλοφ κόςτουσ ειδικϊν πακιςεων 

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.  

3. Τα αιτιματα που αφοροφν ςε φάρμακα που δεν κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα 

(εξωτερικοφ) και κα χορθγθκοφν μζςω ζκτακτων ειςαγωγϊν ι ατομικϊν αιτθμάτων 

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. 

4. Σε περιπτϊςεισ κατεπείγουςασ αιτιολογθμζνθσ ανάγκθσ (άμεςοσ κίνδυνοσ για τθ ηωι ι 

για πρόκλθςθ ανικεςτθσ βλάβθσ ςτθν υγεία του αςκενι) χοριγθςθσ ςε νοςθλευόμενουσ 

αςκενείσ φαρμάκων που δεν κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα, ο πιςτοποιθμζνοσ κεράπων 

ιατρόσ υποβάλλει το αίτθμα με ζνδειξθ «Κατεπείγουςα χοριγθςθ», θ οποία κα 

περιλαμβάνεται ςτο Σ.Θ.Ρ., κακϊσ και τθ ςυναίνεςθ του αςκενι, όποτε αυτι είναι δυνατό 

να δοκεί ότι αποδζχεται τθν περίπτωςθ το αίτθμα για αποηθμίωςθ να απορριφκεί. Το 

φάρμακο χορθγείται άμεςα από το φαρμακείο του νοςθλευτικοφ ιδρφματοσ και το ςχετικό 

αίτθμα εγκρίνεται ι απορρίπτεςαι εκ των υςτζρων κατά τθν προπεριγραφείςα διαδικαςία 



 

 

και ςε περίπτωςθ απόρριψθσ του αιτιματοσ το φάρμακο δεν αποηθμιϊνεται από τον 

ΕΟΡΡΥ. 

5. Τα αιτιματα που αφοροφν ςε φάρμακα που χορθγοφνται εκτόσ εγκεκριμζνων ενδείξεων 

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. 

6. Τα αιτιματα που αφοροφν ςε φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται ςτον κατάλογο 

αποηθμιοφμενων φαρμάκων και κα χορθγθκοφν κατ’ εξαίρεςθ 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. 

7. 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 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. 

    

Άρκρο 269 

Ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ 

1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. ςυνεδριάηει μία κατ’ ελάχιςτον φορά τθν εβδομάδα για να 

αποφαςίςει ςχετικά με τθν ζγκριςθ ι απόρριψθ αιτθμάτων. 

2. Θ απόφαςθ του Δ.Σ. του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ., θ οποία δζχεται ι απορρίπτει το κάκε αίτθμα, 

δυνάμει και των γνωμοδοτιςεων 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. 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. 

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ κακορίηεται ο τρόποσ και οι λεπτομζρειεσ τθσ 

θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ των φαρμάκων για τα οποία τα αιτιματα ζχουν εγκρικεί. 

 

Άρκρο 270 

Μεταβατικζσ-Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

1. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ με τθν οποία εκδίδεται ο κατάλογοσ των 

γνωμοδοτοφντων ιατρϊν, οι επιτροπζσ που ζχουν ςυγκροτθκεί και λειτουργοφν δυνάμει 

τθσ περιπτ. γ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 30 ν. 3918/2011 (Α’ 31)  εξακολουκοφν να αςκοφν τα 

προβλεπόμενα εκ του νόμου κακικοντά τουσ. 

2. Από τθν ζκδοςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ τθσ με τθν οποία εκδίδεται ο κατάλογοσ των 

γνωμοδοτοφντων ιατρϊν καταργείται θ διάταξθ τθσ περιπτ. γ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 30 του 

ν. 3918/2011, κακϊσ και κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ που είναι αντίκετθ ςτισ διατάξεισ του 

παρόντοσ ι ρυκμίηει τα κζματα αυτά με άλλο τρόπο. 

 

ΜΕΟΣ Δ’ 

Εκςυγχρονιςμόσ τθσ νομοκεςίασ περί Ιατρικϊν Συλλόγων 



 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΟΣ ΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 

Άρκρο 271 

Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ (Ρ.Ι.Σ.) 

1. Ο Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ (Ρ.Ι.Σ.) αποτελεί νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου 

ςωματειακοφ χαρακτιρα, με ζδρα τθν Ακινα. Αποτελεί το κεντρικό ςυντονιςτικό όργανο 

και τθν εποπτεφουςα οργάνωςθ όλων των Ιατρικϊν Συλλόγων και των ιατρϊν τθσ χϊρασ. 

Αποτελεί το ανϊτατο κεςμικό όργανο των ιατρϊν και ςυμβουλευτικό όργανο τθσ πολιτείασ 

για κζματα υγείασ και κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

2. Ο Ρ.Ι.Σ. ζχει ςκοπό τθ διαχείριςθ ηθτθμάτων υγείασ ςτθν επικράτεια. Ιδίωσ δε ζχει ωσ 

ςκοποφσ: 

α) το να επικουρεί τον Υπουργό Υγείασ ςτθ διαχείριςθ των ηθτθμάτων υγείασ, ςτθν 

εξαςφάλιςθ καλισ ιατρικισ περίκαλψθσ του πλθκυςμοφ και διαφφλαξθ και προαγωγι τθσ 

δθμόςιασ υγείασ με διαρκι ανταλλαγι γνϊςθσ και εμπειρίασ μεταξφ των Ιατρικϊν 

Συλλόγων και τον αντίςτοιχο ςυντονιςμό των ςκοπϊν και δραςτθριοτιτων τουσ. 

β) Τθν προςταςία των εννόμων ςυμφερόντων όλων των ιατρϊν που είναι εγγεγραμμζνοι 

ςτουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ, μζλθ του Ρανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου, και παροχι 

ςυμβουλϊν, ενθμζρωςθσ και ςυνεχιηόμενθσ ιατρικισ εκπαίδευςθσ ςε ςθμαντικοφσ τομείσ 

που αφοροφν τον ιατρό, τουσ χϊρουσ υγειονομικισ περίκαλψθσ αλλά και τον κοινωνικό 

βίο. 

γ) Τθ ςυνεργαςία με τισ πανεπιςτθμιακζσ αρχζσ και τα κεςμικά όργανα του κράτουσ για τον 

αρικμό ειςακτζων ςτισ ιατρικζσ ςχολζσ, των μεταγραφϊν, τθν αναγνϊριςθ 

πανεπιςτθμιακϊν τίτλων και ςπουδϊν ςτθν αλλοδαπι, κακϊσ και τθ διαμόρφωςθ 

προγραμμάτων ςπουδϊν. 

δ) Τθ ςυνεργαςία για τθ κζςπιςθ μιασ κατά το δυνατόν ενιαίασ νομοκετικισ ρφκμιςθσ με 

προτάςεισ προσ τθν πολιτικι θγεςία ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

ιατρϊν και τισ βαςικζσ αρχζσ που πρζπει να διζπουν τθν άςκθςθ του ιατρικοφ 

επαγγζλματοσ ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

ε) Τθ διαςφάλιςθ των επαγγελματικϊν εννόμων ςυμφερόντων των ιατρϊν ςε όλουσ τουσ 

τομείσ, τθν προάςπιςθ και διαςφάλιςθ τθσ αξιοπρεποφσ επαγγελματικισ και επιςτθμονικισ 

άςκθςθσ του ιατρικοφ λειτουργιματοσ-επαγγζλματοσ ςε κάκε ιδιωτικι ι δθμόςια ςχζςθ 



 

 

εργαςίασ, τθ ςυλλογικι εκπροςϊπθςθ ιατρϊν για ςφναψθ ςυμβάςεων  με οργανιςμοφσ ι 

 άλλουσ φορείσ για παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν και τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων αυτϊν. 

ςτ) Τθν εκπροςϊπθςθ και υποςτιριξθ των κζςεων τθσ ιατρικισ κοινότθτασ ςε ηθτιματα 

ιατρικά και πολιτικισ υγείασ.  

η) Τθν εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων για τθ δια βίου ςυνεχιηόμενθ ιατρικι εκπαίδευςθ, 

κακϊσ και τθ ςυνεχιηόμενθ επαγγελματικι κατάρτιςθ.  

θ) Τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων ιατρικϊν υπθρεςιϊν. 

κ) Τθν ανάπτυξθ ςχζςεων με δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ και 

με Εκνικοφσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ τθσ αλλοδαπισ. 

ι) Τθν επεξεργαςία και πρόταςθ κωδίκων ιατρικισ δεοντολογίασ και άςκθςθσ του ιατρικοφ 

επαγγζλματοσ κακϊσ και τθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν 

κωδίκων και διακθρφξεων ιατρικισ θκικισ και δεοντολογίασ του Ραγκόςμιου Ιατρικοφ 

Συλλόγου και τθσ Μόνιμθσ Επιτροπισ Ευρωπαίων Ιατρϊν. 

ια) Τθ ρφκμιςθ ηθτθμάτων ςυνεχιηόμενθσ ιατρικισ εκπαίδευςθσ κακϊσ και τθσ αξιολόγθςθσ 

με κριτιρια που προτείνονται από τον Ρ.Ι.Σ., που αφοροφν το περιεχόμενο, τθ διάρκεια και 

τουσ ςκοποφσ τθσ μετεκπαίδευςθσ και των ιατρικϊν ειδικοτιτων. 

Μζςα για τθν πραγματοποίθςθ των ωσ άνω ςκοπϊν είναι ιδίωσ: 

α) Ο ςυντονιςμόσ των επί γενικϊν κεμάτων ενεργειϊν των Ιατρικϊν Συλλόγων και θ 

ςυνεργαςία με αυτοφσ προσ διευκόλυνςθ τθσ κανονικισ και νόμιμθσ λειτουργίασ τουσ. 

β) Θ εποπτεία τθσ τιρθςθσ των κανόνων τθσ ιατρικισ δεοντολογίασ και τθσ προαγωγισ των 

θκικϊν και δεοντολογικϊν κανόνων του ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 

γ) 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. 

δ) Θ ζκφραςθ γνϊμθσ επί νομοςχεδίων, ςχεδίων προεδρικϊν διαταγμάτων και 

κανονιςτικϊν διατάξεων, ςχετικϊν με τθν δθμόςια υγεία ι το ιατρικό επάγγελμα.  

ε) Θ παρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ παροχισ περίκαλψθσ ςε επίπεδο πρωτοβάκμιασ, 

δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα. 

ςτ) Θ μελζτθ υγειονομικϊν κεμάτων και οργάνωςθ επιςτθμονικϊν ιατρικϊν ςυνεδρίων με 

επιτροπζσ εμπειρογνωμόνων. 

η) Θ ζκδοςθ περιοδικϊν δελτίων και θ τιρθςθ διαδικτυακϊν ιςτοςελίδων και ιςτοτόπων με 

επιςτθμονικό ι ςυνδικαλιςτικό περιεχόμενο προσ πλθρζςτερθ επιςτθμονικι και 

επαγγελματικι ενθμζρωςθ των ιατρϊν και επικοινωνία με τουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ. 



 

 

θ) Θ εκπροςϊπθςθ των ιατρϊν τθσ χϊρασ ι θ πρόταςθ εκπροςϊπων ςε όλουσ τουσ διεκνείσ 

και ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ, φορείσ και οργανϊςεισ για τθν προάςπιςθ και αναβάκμιςθ 

του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, ςτουσ οποίουσ ςυμμετζχουν εκπρόςωποι ιατρϊν από κάκε 

χϊρα, και ιδίωσ ςτον Ραγκόςμιο Ιατρικό Σφλλογο (WMA), τθ Μόνιμθ Επιτροπι των 

Ευρωπαίων Ιατρϊν (CPME) και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ειδικευμζνων Ιατρϊν 

(UEMS/EACCME), κακϊσ και όλεσ τισ άλλεσ διεκνείσ οργανϊςεισ που κα κρίνει εκάςτοτε το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ.. 

κ) Θ πρόταςθ εκπροςϊπων ςτον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ. 

ι) Θ ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια και επιτροπζσ υγείασ που αφοροφν ηθτιματα ιατρϊν και 

δθμόςιασ υγείασ, όταν προβλζπεται ςε ειδικότερεσ διατάξεισ.  

ια) Ο οριςμόσ επιςτθμονικϊν επιτροπϊν για επεξεργαςία ηθτθμάτων που αφοροφν τουσ 

ιατροφσ και ηθτθμάτων δθμόςιασ υγείασ. 

ιβ) Θ ςυμμετοχι με εκπρόςωπο που ορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ. ςτα 

Διοικθτικά Συμβοφλια του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. και όλων των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν. 

ιγ) Θ χοριγθςθ των αδειϊν ι βεβαιϊςεων, κατά περίπτωςθ, άςκθςθσ του ιατρικοφ 

επαγγζλματοσ. 

ιδ) Θ χοριγθςθ των αδειϊν ι βεβαιϊςεων, κατά περίπτωςθ, χρθςιμοποίθςθσ τίτλου 

ειδικότθτασ. 

ιε) Θ εκπροςϊπθςθ των ιατρϊν προσ προάςπιςθ των εννόμων ςυμφερόντων τουσ ενϊπιον 

των πολιτικϊν, ποινικϊν και διοικθτικϊν δικαςτθρίων και κάκε αρχισ τθσ χϊρασ και τθσ 

αλλοδαπισ, ιδίωσ του Ευρωπαϊκοφ Δικαςτθρίου Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Για τον ίδιο 

λόγο εκπροςωπεί τα ζννομα ςυμφζροντα των πολιτϊν ενϊπιον κάκε αρμόδιου 

δικαςτθρίου και αρχισ όςον αφορά ςτθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και του 

περιβάλλοντοσ. 

ιςτ) Θ άςκθςθ εποπτείασ και ςυντονιςμοφ βάςει  των ςκοπϊν του ωσ ανϊτατο 

επιςτθμονικό και κεςμικό όργανο, ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ του, των Ιατρικϊν Συλλόγων, 

των ιατρικϊν εταιρειϊν και των επαγγελματικϊν ενϊςεων των ειδικευμζνων ιατρϊν, ιδίωσ 

αυτϊν που εκπροςωποφνται ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ειδικευμζνων Ιατρϊν (U.E.M.S.) ι 

ςτζλνουν εκπρόςωπο ι εκπροςϊπουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Ειδικευμζνων Ιατρϊν 

(U.E.M.S.) μετά από ζγκριςθ του Δ.Σ. του Ρ.Ι.Σ.. 

ιη) Θ παρακολοφκθςθ, ο ςυντονιςμόσ και θ άςκθςθ εποπτείασ επί των ιατρικϊν ςυνεδρίων 

και εκδθλϊςεων ι μακθμάτων ςυνεχιηόμενθσ ιατρικισ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και επί των 

ςυναφϊν δραςτθριοτιτων Ιατρικϊν Συλλόγων, επιςτθμονικϊν εταιρειϊν και άλλων 

ιδιωτικϊν φορζων.  



 

 

ιθ) Θ ίδρυςθ επιςτθμονικϊν επιτροπϊν για ηθτιματα υγείασ ι ηθτιματα εννόμων 

ςυμφερόντων των ιατρϊν.  

ικ) Θ ίδρυςθ Ινςτιτοφτων με ςκοπό τθ μελζτθ ηθτθμάτων προαγωγισ υγείασ και 

ςυνεχιηόμενθσ ιατρικισ εκπαίδευςθσ.  

3. Τα Διοικθτικά Συμβοφλια των Ιατρικϊν Συλλόγων οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τισ 

αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρανελλθνίου 

Ιατρικοφ Συλλόγου.  

  

Άρκρο 272 

Σφραγίδα – Αλλθλογραφία 

1. Θ ςφραγίδα του Ρ.Ι.Σ. αποτελείται από τρεισ επάλλθλουσ και ομόκεντρουσ κφκλουσ, ο 

εξωτερικόσ των οποίων ζχει διάμετρο τζςςερα εκατοςτά του μζτρου, ςτο κζντρο αυτϊν 

φζρεται το ζμβλθμα τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, γφρω από αυτό κυκλικά ςτο άνω μζροσ 

αναγράφονται οι λζξεισ «Υπουργείο Υγείασ», ςτο κάτω μζροσ οι λζξεισ «Ρανελλινιοσ 

Ιατρικόσ Σφλλογοσ» και ςτον εξωτερικό κφκλο οι λζξεισ «ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ». 

2. Ο Ρ.Ι.Σ. αλλθλογραφεί απευκείασ με όλεσ τισ αρχζσ. Τα ζγγραφα υπογράφονται από τον 

Ρρόεδρο και το Γενικό Γραμματζα του και ςφραγίηονται με τθ ςφραγίδα του. 

 

Άρκρο 273 

Οργανιςμόσ και Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ 

Ο οργανιςμόσ και ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ του Ρ.Ι.Σ. προτείνεται από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο  και εγκρίνεται από τθν Γενικι Συνζλευςθ.  

 

Άρκρο 274 

Ριςτοποιθτικό ορκισ άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ 

1. Το πιςτοποιθτικό ορκισ άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, το οποίο εκδίδεται από τον 

Ρ.Ι.Σ., ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 51 του ν.4461/2017 (Αϋ38), πιςτοποιεί 

ότι ο ιατρόσ ζχει ςυμπεριφερκεί και ςυμπεριφζρεται ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ 

κανόνεσ τθσ νομοκεςίασ, τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ και τθσ ιατρικισ δεοντολογίασ. 

2. Τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ ορκισ άςκθςθσ 

του ιατρικοφ επαγγζλματοσ είναι τα ακόλουκα: 

α) αίτθςθ του ιατροφ ςε ζντυπο του Ρ.Ι.Σ., 



 

 

β) βεβαίωςθ του Ιατρικοφ Συλλόγου του οποίου ο ιατρόσ είναι μζλοσ, για τθν εγγραφι του 

ςτο μθτρϊο μελϊν αυτοφ, τισ μεταβολζσ και τισ τυχόν πεικαρχικζσ καταδίκεσ του, κακϊσ 

και αντίςτοιχθ βεβαίωςθ των άλλων Ιατρικϊν Συλλόγων, ςτο ειδικό μθτρϊο των οποίων 

είναι εγγεγραμμζνοσ ο ιατρόσ, 

γ) αντίγραφο πτυχίου κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι του αν πρόκειται για πανεπιςτθμιακό 

ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ,  

δ) αντίγραφο αναγνϊριςθσ πτυχίου ΔΟΑΤΑΡ ι ΔΙΚΑΤΣΑ, αν πρόκειται για πανεπιςτθμιακό 

ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ,  

ε) αντίγραφο άδειασ ι βεβαίωςθσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ,  

ςτ) αντίγραφο λιψθσ τίτλου ειδικότθτασ (αν υπάρχει) και  

η) αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ.  

Τα ωσ άνω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο και 

μζςω αυτοφ διαβιβάηονται ςτον ΡΙΣ, πρζπει δε να είναι επικυρωμζνα ςφμφωνα με τθν 

εκάςτοτε νομοκεςία. Δεν απαιτείται θ επανυποβολι δικαιολογθτικϊν που ιδθ διακζτει ςτο 

αρχείο του ο οικείοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ, εφόςον δεν είναι αναγκαία θ επικαιροποίθςι τουσ.    

3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ, μετά από γνϊμθ του Ρανελλθνίου Ιατρικοφ 

Συλλόγου, μπορεί να αυξάνεται ι να μειϊνεται ο αρικμόσ των απαιτοφμενων 

δικαιολογθτικϊν για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ ορκισ άςκθςθσ ιατρικοφ επαγγζλματοσ. 

4. Κάκε Ιατρικόσ Σφλλογοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποςτζλλει αμελλθτί προσ τον 

Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο κάκε καταδικαςτικι απόφαςθ και μεταβολι ςτο μθτρϊο κάκε 

ιατροφ. Κάκε τελεςίδικθ πεικαρχικι απόφαςθ του Ιατρικοφ Συλλόγου, που εγγράφεται ςτο 

μθτρϊο του ιατροφ, βεβαιϊνεται και ςτο πιςτοποιθτικό ορκισ άςκθςθσ ιατρικοφ 

επαγγζλματοσ.  

 

Άρκρο 275 

Πργανα του Ρ.Ι.Σ. 

Πργανα του Ρ.Ι.Σ. είναι θ Γενικι Συνζλευςθ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ Ολομζλεια των 

Ρροζδρων με το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ., το Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Ιατρϊν 

(Α.Ρ.Σ.Ι.) και θ Εξελεγκτικι Επιτροπι. 

 

Άρκρο 276 

Γενικι Συνζλευςθ – Μζλθ 



 

 

Θ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Ι.Σ. αποτελείται από εκπροςϊπουσ που εκλζγονται από τισ 

Γενικζσ Συνελεφςεισ των Ιατρικϊν Συλλόγων, με βάςθ τον αρικμό των μελϊν τουσ κατά τθν 

ακόλουκθ αναλογία: 

α) Σφλλογοι που αρικμοφν μζχρι πενιντα (50) μζλθ, εκλζγουν ζναν (1) εκπρόςωπο.  

β) Σφλλογοι που αρικμοφν μζχρι διακόςια (200) μζλθ, εκλζγουν δφο (2) εκπροςϊπουσ. 

γ) Σφλλογοι που αρικμοφν μζχρι πεντακόςια (500) μζλθ, εκλζγουν τζςςερισ (4) 

εκπροςϊπουσ.  

δ) Σφλλογοι που αρικμοφν μζχρι χίλια (1.000) μζλθ, εκλζγουν ζξι (6) εκπροςϊπουσ.  

ε) Σφλλογοι που αρικμοφν μζχρι δφο χιλιάδεσ (2.000) μζλθ, εκλζγουν δζκα (10) 

εκπροςϊπουσ.  

ςτ) Σφλλογοι που αρικμοφν μζχρι τρεισ χιλιάδεσ (3.000) μζλθ, εκλζγουν δεκαπζντε (15) 

εκπροςϊπουσ.  

η) Σφλλογοι που αρικμοφν άνω των τριϊν χιλιάδων (3.000) μελϊν, εκλζγουν ζναν (1) επί 

πλζον εκπρόςωπο για κάκε χίλια (1.000), πζραν των τριϊν χιλιάδων (3.000), μζλθ. 

Στισ γενικζσ ςυνελεφςεισ του Ρανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου ςυμμετζχουν επίςθσ και οι 

πρόεδροι όλων των Ιατρικϊν Συλλόγων τθσ Χϊρασ ι οι νόμιμοι αναπλθρωτζσ τουσ, μετά 

ψιφου.  

 

Άρκρο 277 

Γενικι Συνζλευςθ - Αρμοδιότθτα 

Θ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Ι.Σ. αποφαςίηει για κάκε κζμα που άπτεται των ςκοπϊν του και 

ιδίωσ εκλζγει τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ., κακϊσ και τον Ρρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, και τα μζλθ του Ανϊτατου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Ιατρϊν (Α.Ρ.Σ.Ι.) με τουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ, με διαδικαςία που προβλζπεται ςε επόμενα άρκρα, ελζγχει τισ πράξεισ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και εγκρίνει τον ετιςιο προχπολογιςμό και απολογιςμό του 

Ρ.Ι.Σ., τον οργανιςμό για τθν οργάνωςθ και λειτουργία των υπθρεςιϊν του  κακϊσ και τουσ 

εςωτερικοφσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, τθσ Ολομζλειασ των Ρροζδρων και τθσ εν γζνει λειτουργίασ του Ρ.Ι.Σ..  

 

Άρκρο 278 

Γενικι Συνζλευςθ – Συνεδριάςεισ 

1. Θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία, όταν παρίςτανται τα μιςά πλζον ενόσ των 

μελϊν αυτισ. Σε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ απαρτίασ, θ Γενικι Συνζλευςθ αναβάλλεται για 



 

 

τθν επόμενθ θμζρα, οπότε κεωρείται ότι βρίςκεται ςε απαρτία οποιοςδιποτε  και αν είναι 

ο αρικμόσ των παρόντων μελϊν αυτισ. 

2. Θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται τακτικά μία φορά κάκε ζτοσ, εκτάκτωσ δε εφόςον κρίνει 

τοφτο αναγκαίο το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι ηθτθκεί από το ζνα τρίτο (1/3) των μελϊν αυτισ 

με ζγγραφθ αίτθςθ, που υποβάλλεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςτθν οποία 

αναγράφονται ο λόγοσ τθσ ζκτακτθσ ςφγκλθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κακϊσ και τα 

κζματα που πρζπει να ςυηθτθκοφν. 

3. Τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ αποφαςίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο, τα μζλθ δε 

αυτισ καλοφνται από τον Ρρόεδρο του Ρ.Ι.Σ. με ατομικζσ προςκλιςεισ ι προςκλιςεισ που 

απευκφνονται προσ τουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ, οι οποίεσ αποςτζλλονται τουλάχιςτον πριν 

από 15 θμερολογιακζσ θμζρεσ, ταχυδρομικά, με απόδειξθ αποςτολισ, μποροφν δε να 

ςταλοφν τθλεομοιοτυπικά (φαξ) ι με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), εφόςον 

αποδεικνφεται θ αποςτολι και βεβαιϊνεται θ θμζρα και χρονολογία αυτισ και θ υπογραφι 

του προςϊπου που ζκανε τθν πρόςκλθςθ. Στισ προςκλιςεισ ορίηεται ο τόποσ και ο χρόνοσ 

τθσ ςυνεδρίαςθσ και τα προσ ςυηιτθςθ κζματα. Ρζρα από τα αναγραφόμενα ςτθν 

πρόςκλθςθ κζματα, μπορεί να ςυηθτθκεί και άλλο κζμα, εφόςον αυτό προτακεί και γίνει 

δεκτό προσ ςυηιτθςθ από τθν πλειοψθφία των παριςταμζνων μελϊν. 

4. Των ςυνεδριάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ προεδρεφει ο Ρρόεδροσ του Ρ.Ι.Σ.. Πταν 

κωλφεται ο Ρρόεδροσ, αναπλθρϊνεται από τον Α’ Αντιπρόεδρο και, όταν κωλφεται και 

αυτόσ, αναπλθρϊνεται από τον Β’ Αντιπρόεδρο. 

5. Οι αποφάςεισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Ι.Σ. λαμβάνονται κατ’ αρχιν με ανάταςθ τθσ 

χειρόσ. Για τα γενικά και ςοβαρά ηθτιματα, οι αποφάςεισ λαμβάνονται με φανερι 

ψθφοφορία κατόπιν ονομαςτικισ κλιςθσ, εφόςον υποβλθκεί ςχετικι ζγγραφθ ι 

προφορικι -με ανάταςθ τθσ χειρόσ- πρόταςθ από το ζνα τρίτο (1/3) των παρόντων μελϊν. 

Πταν πρόκειται για εκλογι προςϊπων ι προςωπικά ηθτιματα, κακϊσ και όταν κρίνει αυτό 

αναγκαίο θ Γενικι Συνζλευςθ, οι αποφάςεισ λαμβάνονται με μυςτικι ψθφοφορία μζςω 

ψθφοδελτίων. 

6. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των 

παρόντων μελϊν. Αν υπάρχει ιςοψθφία επί περιςςοτζρων προτάςεων, γίνεται νζα 

ψθφοφορία, κατά τθν οποία οι μειοψθφοφςεσ προτάςεισ απορρίπτονται και ςε 

ψθφοφορία τίκενται οι δφο επικρατζςτερεσ.  

7. Κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθροφνται πρακτικά, τα οποία 

υπογράφονται από τον Ρρόεδρο και το Γενικό Γραμματζα και ςτα οποία μνθμονεφονται, 

ιδίωσ, τα ονόματα και θ ιδιότθτα των παριςταμζνων μελϊν και αυτϊν που ζλαβαν το λόγο, 



 

 

ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα που ςυηθτικθκαν με ςυνοπτικι, αλλά 

περιεκτικι αναφορά ςτο περιεχόμενό τουσ, θ μορφι και τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ 

και οι αποφάςεισ που ελιφκθςαν. Στο πρακτικό καταχωρίηονται οι γνϊμεσ των μελϊν που 

μειοψιφθςαν, ςε περίπτωςθ δε φανερισ ψθφοφορίασ και τα ονόματα αυτϊν. 

8. Θ Γενικι Συνζλευςθ μπορεί να λειτουργιςει, όχι όμωσ πζρα από ζνα τρίμθνο, αν το 

ιμιςυ (½) των μελϊν τθσ εκλείψει ι αποχωριςει για οποιονδιποτε λόγο ι αν τα μζλθ 

απωλζςουν τθν ιδιότθτα βάςει τθσ οποίασ εκλζχκθκαν και δεν αναπλθρωκοφν, εφόςον 

κατά τισ ςυνεδριάςεισ τθσ τα λοιπά μζλθ επαρκοφν ϊςτε να υπάρχει απαρτία κατά τθν παρ. 

1 του παρόντοσ. 

9. Θ τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτιςθ τθσ ιδιότθτασ, με τθν οποία κάποιοσ ορίςτθκε μζλοσ 

τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα τθσ ςυγκρότθςθσ του οργάνου. 

10. Το μζλοσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, εφόςον κρίνει ότι ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του λόγοσ 

που επιβάλλει τθν αποχι του, οφείλει να το δθλϊςει αμζςωσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Ρ.Ι.Σ. και να απζχει από οποιαδιποτε ενζργεια. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο αποφαίνεται το ταχφτερο δυνατόν. 

11. Αίτθςθ εξαίρεςθσ μζλουσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρ.Ι.Σ. μποροφν να υποβάλουν οι 

ενδιαφερόμενοι ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ. Θ αίτθςθ υποβάλλεται ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ., το οποίο τθν ειςάγει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ για λιψθ απόφαςθσ.  

12. Θ εξαίρεςθ μζλουσ αποφαςίηεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ με απόλυτθ πλειοψθφία των 

παρόντων μελϊν. 

13. Τα οριηόμενα ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ δεν εφαρμόηονται ςε περίπτωςθ που 

δθλϊνεται αποχι ι ηθτείται θ εξαίρεςθ τόςων μελϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ϊςτε τα 

απομζνοντα να μθ ςχθματίηουν τθν προβλεπόμενθ απαρτία. 

14. Μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που απουςιάηουν αδικαιολόγθτα από τρεισ ςυνεχείσ 

τακτικζσ ι ζκτακτεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ εκπίπτουν αυτοδικαίωσ και αντικακίςτανται από 

τον πρϊτο επιλαχόντα του ψθφοδελτίου, με το οποίο είχαν εκλεγεί. 

  

Άρκρο 279 

Εκλογι εκπροςϊπων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Ι.Σ. 

1. Θ εκλογι των εκπροςϊπων των Ιατρικϊν Συλλόγων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Ι.Σ. 

γίνεται ανά τετραετία ςυγχρόνωσ με τθν εκλογι των μελϊν των Διοικθτικϊν και 

Ρεικαρχικϊν τουσ Συμβουλίων. Πςοι επικυμοφν να ανακθρυχκοφν για τισ κζςεισ 

εκπροςϊπων υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ ςτον Ιατρικό Σφλλογο, του οποίου είναι μζλθ.  



 

 

2. Οι υποψιφιοι εκπρόςωποι πρζπει να ζχουν διατελζςει μζλθ ςε Ιατρικό Σφλλογο για ζναν 

τουλάχιςτον χρόνο  πριν τθν υποβολι τθσ υποψθφιότθτάσ τουσ και να ζχουν εκπλθρϊςει 

τισ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ τουσ ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο. 

3. Δεν επιτρζπεται υποψιφιο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. να είναι 

ταυτοχρόνωσ και υποψιφιο μζλοσ του Ανωτάτου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Ιατρϊν (Α.Ρ.Σ.Ι.) 

ι τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ.  

4. Δεν ζχουν δικαίωμα να κζςουν υποψθφιότθτα για να εκλεγοφν εκπρόςωποι του Ρ.Ι.Σ. οι 

βουλευτζσ και οι ευρωβουλευτζσ. 

5. Οι υποψιφιοι για κζςεισ εκπροςϊπων ςτον Ρ.Ι.Σ. αναγράφονται ςε ξεχωριςτά 

ψθφοδζλτια είτε ενταςςόμενοι ςε ςυνδυαςμοφσ είτε ωσ μεμονωμζνοι υποψιφιοι. 

6. Για τθν προκεςμία υποβολισ των 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 οι διατάξεισ των άρκρων 305 επ. του παρόντοσ για τθν εκλογι των μελϊν 

των Διοικθτικϊν και Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων των Ιατρικϊν Συλλόγων. 

7. Οι εκπρόςωποι ςτον Ρ.Ι.Σ. υποχρεοφνται να παρευρίςκονται ςτισ ςυνεδριάςεισ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ιατρικοφ Συλλόγου, όταν καλοφνται για ενθμζρωςι τουσ. 

8. Ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ δεν δικαιοφται να ςυμμετζχει με εκπροςϊπουσ ςτον ςτθ Γενικι 

Συνζλευςθ του Ρ.Ι.Σ., αν, τριάντα (30) θμζρεσ πριν τισ αρχαιρεςίεσ, δεν είναι οικονομικά 

τακτοποιθμζνοσ. 

 

Άρκρο 280 

Εκλογι  Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Ανϊτατου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Ιατρϊν 

1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο (Δ.Σ.) του Ρ.Ι.Σ. απαρτίηεται από δεκαπζντε (15) μζλθ που 

εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ μεταξφ των μελϊν τθσ με το ςφςτθμα τθσ απλισ 

αναλογικισ. Τα μζλθ του Δ.Σ. του Ρ.Ι.Σ. απαγορεφεται να κατζχουν: α) οποιαδιποτε 

κυβερνθτικι κζςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των κζςεων των ςυμβοφλων των μελϊν τθσ 

κυβζρνθςθσ και των γενικϊν και ειδικϊν γραμματζων των υπουργείων, β) τθ κζςθ των 

γενικϊν γραμματζων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, των αιρετϊν περιφερειαρχϊν, των 

δθμάρχων, και των γενικϊν γραμματζων των διμων, γ) ζμμιςκεσ κζςεισ ςε διεκνείσ 

οργανιςμοφσ ι υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, δ) κζςθ προζδρων, αντιπροζδρων ι 

διοικθτϊν ςε οργανιςμοφσ και νομικά πρόςωπα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, 

ανεξάρτθτα από τθν ιδιότθτα ι τον αντίςτοιχο χαρακτθριςμό τθσ κζςθσ τουσ, και ε) ςε κάκε 



 

 

άλλθ περίπτωςθ που προβλζπεται από ειδικι διάταξθ τυπικοφ νόμου ι του κανονιςμοφ τθσ 

Βουλισ.  

2. Εντόσ μθνόσ από τθν επικφρωςθ από τουσ οικείουσ Ρεριφερειάρχεσ των αρχαιρεςιϊν 

προσ ανάδειξθ Διοικθτικϊν Συμβουλίων των Ιατρικϊν Συλλόγων και εκλογι των 

εκπροςϊπων αυτϊν ςτον Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο, ο Ρρόεδροσ του Ρ.Ι.Σ  ςυγκαλεί 

Γενικι Συνζλευςθ για τθν εκλογι Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Ανωτάτου Ρεικαρχικοφ 

Συμβουλίου Ιατρϊν (Α.Ρ.Σ.Ι.). 

3. Οι προςκλιςεισ για τθν εκλογι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρανελλθνίου Ιατρικοφ 

Συλλόγου και του Ανωτάτου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Ιατρϊν (Α.Ρ.Σ.Ι.) αποςτζλλονται 

ςτουσ ενδιαφερομζνουσ τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθ Γενικι 

Συνζλευςθ ταχυδρομικά με απόδειξθ αποςτολισ, μποροφν δε να ςταλοφν και με μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email) ι τθλεομοιοτυπικά (φαξ), εφόςον αποδεικνφεται θ 

αποςτολι και βεβαιϊνεται θ θμζρα και χρονολογία αυτισ και θ υπογραφι του προςϊπου 

που ζκανε τθν πρόςκλθςθ. 

4. Τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που επικυμοφν να εκλεγοφν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 

και το Α.Ρ.Σ.Ι., εκτίκενται ςε ψθφοφορία με τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ςυνδυαςμοφσ ι ωσ 

μεμονωμζνοι υποψιφιοι. Ο αρικμόσ των υποψθφίων κάκε ςυνδυαςμοφ δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τον αρικμό των εκλεγομζνων ςυν πζντε (5) για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςυν 

δφο (2) για το Α.Ρ.Σ.Ι. Τα ονόματα των υποψθφίων για το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

αναγράφονται ςε ξεχωριςτό για κάκε ςυνδυαςμό ψθφοδζλτιο κατ’ αλφαβθτικι ςειρά. 

Ξεχωριςτό είναι το ψθφοδζλτιο κάκε μεμονωμζνου υποψθφίου. Τα ψθφοδζλτια για το 

Α.Ρ.Σ.Ι., είτε ςυνδυαςμϊν είτε μεμονωμζνων υποψθφίων, είναι ξεχωριςτά από τα 

ψθφοδζλτια για το Διοικθτικό Συμβοφλιο. Στο κάκε ψθφοδζλτιο αναγράφονται τα ονόματα 

των υποψθφίων του ςυνδυαςμοφ ι οι μεμονωμζνοι υποψιφιοι. Στα ψθφοδζλτια των 

ςυνδυαςμϊν προτάςςονται τα ονόματα των υποψθφίων για τισ κζςεισ του Ρροζδρου και 

του Αντιπροζδρου του Α.Ρ.Σ.Ι., οι οποίεσ και ςθμειϊνονται δίπλα ι κάτω από το όνομά 

τουσ, και ακολουκοφν, κατ’ αλφαβθτικι ςειρά, τα ονόματα των υποψθφίων για τισ κζςεισ 

των μελϊν. Μεμονωμζνοι υποψιφιοι μποροφν να είναι υποψιφιοι για τθ κζςθ είτε του 

Ρροζδρου είτε του Αντιπροζδρου είτε μζλουσ του Α.Ρ.Σ.Ι.. 

5. Τα ψθφοδζλτια είναι ζντυπα, φζρουν γραμματοςειρά μελανοφ χρϊματοσ και  

τυπϊνονται με μζριμνα και δαπάνθ του Ρ.Ι.Σ., ο οποίοσ φροντίηει και για τθν προμικεια 

ικανοφ αρικμοφ φακζλων. 

6. Οι ςυνδυαςμοί υποβάλλονται με ζγγραφθ διλωςθ, θ οποία υπογράφεται από όλουσ 

τουσ υποψθφίουσ που αποτελοφν τον ςυνδυαςμό και κατατίκεται ςτον Ρρόεδρο του Ρ.Ι.Σ. 



 

 

δφο (2) τουλάχιςτον θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν εκλογι. Κατά τον ίδιο χρόνο πρζπει να 

κατατεκοφν και οι ζγγραφεσ δθλϊςεισ των μεμονωμζνων υποψθφίων.  

7. Κατά τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ ο εκλογζασ, προςερχόμενοσ ςτθν αίκουςα διεξαγωγισ 

τθσ ψθφοφορίασ, αφοφ επιβεβαιωκοφν τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτάσ του από τα μζλθ τθσ 

εφορευτικισ επιτροπισ, παραλαμβάνει από τθν εφορευτικι επιτροπι δφο φακζλουσ 

ςφραγιςμζνουσ με τθ ςφραγίδα του Ρ.Ι.Σ. (ζναν για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ζναν για το 

Α.Ρ.Σ.Ι.) και ςειρά ψθφοδελτίων, ςτα οποία περιλαμβάνονται και λευκά ψθφοδζλτια, και 

αποςφρεται ςε ιδιαίτερο χϊρο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται το απόρρθτο τθσ ψθφοφορίασ. Θ 

υπζρ των υποψθφίων προτίμθςθ εκφράηεται με ςταυροφσ, που τίκενται δίπλα ςτο όνομα 

του υποψθφίου για το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι το Α.Ρ.Σ.Ι. Σταυροί τίκενται τόςοι, κατ’ 

ανϊτατο όριο, όςα είναι τα μζλθ που προβλζπονται για κάκε όργανο. Μποροφν να 

εκλζγονται και οι Ρρόεδροι ι Αντιπρόεδροι ψθφοδελτίων των μειοψθφθςάντων 

ςυνδυαςμϊν. Αν δεν τεκοφν ςταυροί προτίμθςθσ, το ψθφοδζλτιο προςμετράται υπζρ του 

ςυνδυαςμοφ ι του μεμονωμζνου υποψθφίου. Οι υποψιφιοι των ςυνδυαςμϊν για τθ κζςθ 

Ρροζδρου και Αντιπροζδρου του Α.Ρ.Σ.Ι. δεν χρειάηονται ςταυρό προτίμθςθσ και κεωρείται 

ότι ζλαβαν το ςφνολο των ψθφοδελτίων του ςυνδυαςμοφ που ανικουν. Σε περίπτωςθ που 

λάβουν ςταυρό, το ψθφοδζλτιο δεν κεωρείται άκυρο για το λόγο αυτό. Ακολοφκωσ, τα 

ψθφοδζλτια εγκλείονται ςτουσ οικείουσ φακζλουσ, οι οποίοι ρίχνονται ςτισ τοποκετθμζνεσ 

ψθφοδόχουσ ιδιοχείρωσ από τον εκλογζα. Ρριν αποχωριςει ο εκλογζασ, υπογράφει ωσ 

ψθφίςασ ςτον εκλογικό κατάλογο και διαγράφεται από τθν εφορευτικι επιτροπι. 

8. Θ ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ τθσ ψθφοφορίασ ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. που γνωςτοποιείται κατάλλθλα. Με απόφαςθ τθσ Εφορευτικισ 

Επιτροπισ, θ οποία λαμβάνεται πριν τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ ι κατά τθ διάρκεια αυτισ, 

μπορεί να παρατείνεται θ ϊρα λιξθσ τθσ ψθφοφορίασ, εφόςον αιτιολογείται ειδικά θ 

παράταςθ αυτι. 

9. Μετά τθ λιξθ τθσ ψθφοφορίασ γίνεται θ διαλογι των ψθφοδελτίων, τα οποία 

αρικμοφνται και μονογράφονται από τα μζλθ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ. Τα λευκά και τα 

άκυρα ψθφοδζλτια λαμβάνουν δικι τουσ αρίκμθςθ. 

10. Άκυρα είναι τα ψθφοδζλτια που α) δεν είναι ζντυπα και με μελανι γραμματοςειρά, β) 

φζρουν διαγραφζσ, προςκικεσ ονομάτων υποψθφίων από άλλουσ ςυνδυαςμοφσ και εν 

γζνει αλλοιϊςεισ ςτο περιεχόμενό τουσ, γ) φζρουν λζξεισ, φράςεισ, υπογραμμίςεισ, 

ςτίγματα ι άλλα ςθμεία, εφόςον δφνανται να κεωρθκοφν διακριτικά γνωρίςματα, που 

παραβιάηουν το απόρρθτο τθσ ψθφοφορίασ, δ) ο φάκελοσ, ςτον οποίο περιζχονται, δεν 

φζρει τθ ςφραγίδα του Ρ.Ι.Σ., ε) εκτυπϊκθκαν ςε χαρτί, το οποίο ολοφάνερα διαφζρει ςτο 



 

 

χρϊμα από αυτό που χοριγθςε ο Ρ.Ι.Σ. ι με τυπογραφικά ςτοιχεία πρόδθλα διαφορετικά, 

ςτ) ζχουν ςχιμα ι διαςτάςεισ διαφορετικά από αυτά που χορθγικθκαν από τον Ρ.Ι.Σ., η) 

βρίςκονται ςτον ίδιο φάκελο με άλλα ψθφοδζλτια του ίδιου ι άλλου ςυνδυαςμοφ. 

11. Τα λευκά και άκυρα ψθφοδζλτια δεν προςμετρϊνται ςτα ζγκυρα.  

12. Από κάκε ςυνδυαςμό εκλζγονται κατά ςειρά αυτοί που ζλαβαν τουσ περιςςότερουσ 

ςταυροφσ προτίμθςθσ και ςε περίπτωςθ ιςοςταυρίασ ενεργείται κλιρωςθ από τθν 

Εφορευτικι Επιτροπι. Για το ςκοπό αυτόν ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων 

διαιρείται με τον αρικμό των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Ανωτάτου 

Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Ιατρϊν. Το πθλίκο που προκφπτει από τθν κάκε διαίρεςθ 

(αφαιρουμζνων των δεκαδικϊν ψθφίων) είναι το εκλογικό μζτρο και όςεσ φορζσ χωράει 

αυτό ςτον αρικμό των ψθφοδελτίων που ζλαβε ο κάκε ςυνδυαςμόσ για κάκε όργανο, 

τόςουσ υποψθφίουσ του και εκλζγει. Μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ, που ζλαβε αρικμό ψιφων 

ίςο με το εκλογικό μζτρο ι μεγαλφτερο από αυτό, εκλζγεται μόνοσ. Αν από τθν πρϊτθ 

κατανομι παραμείνουν αδιάκετεσ κζςεισ για το Διοικθτικό Συμβοφλιο και το Α.Ρ.Σ.Ι., τότε 

για τθν πλιρωςθ των κζςεων αυτϊν ακολουκεί δεφτερθ κατανομι, που γίνεται με τθ 

χρθςιμοποίθςθ των υπολοίπων που ζχουν οι ςυνδυαςμοί που μετείχαν ςτθν πρϊτθ 

κατανομι και των ψθφοδελτίων που ςυγκζντρωςαν οι ςυνδυαςμοί και οι μεμονωμζνοι 

υποψιφιοι που δεν ζλαβαν κζςθ από τθν πρϊτθ κατανομι. Για το λόγο αυτό ακροίηονται 

όλα αυτά και το άκροιςμά τουσ διαιρείται με τον αρικμό των αδιάκετων κζςεων. Το πθλίκο 

δίνει το νζο εκλογικό μζτρο και όςεσ φορζσ χωράει αυτό ςτο ςφνολο των υπολοίπων κάκε 

ςυνδυαςμοφ που πιρε κζςθ από τθν πρϊτθ κατανομι ι ςτο ςφνολο των ψθφοδελτίων που 

ζλαβαν οι ςυνδυαςμοί ι μεμονωμζνοι υποψιφιοι που δεν πιραν κζςθ από τθν πρϊτθ 

κατανομι, τόςεσ κζςεισ δίνονται ς’ αυτόν. Στθ δεφτερθ κατανομι ςυμμετζχουν όλοι οι 

ςυνδυαςμοί και οι μεμονωμζνοι υποψιφιοι που δεν ζχουν εκλεγεί από τθν πρϊτθ 

κατανομι. Αν και μετά τθ δεφτερθ κατανομι παραμείνουν αδιάκετεσ κζςεισ ι κανείσ 

ςυνδυαςμόσ ι μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ δεν πάρει κζςθ, γίνεται τρίτθ κατανομι. Σε αυτι 

λαμβάνουν μζροσ όλοι οι ςυνδυαςμοί και οι μεμονωμζνοι υποψιφιοι που πιραν μζροσ 

ςτισ εκλογζσ. Τθν αδιάκετθ ι αδιάκετεσ κζςεισ παίρνουν οι ςυνδυαςμοί ι μεμονωμζνοι 

υποψιφιοι, των οποίων ο αρικμόσ των υπόλοιπων ψθφοδελτίων για τουσ ςυνδυαςμοφσ 

που πιραν ζδρα από τθν πρϊτθ ι δεφτερθ κατανομι και το ςφνολο των ψθφοδελτίων για 

τουσ ςυνδυαςμοφσ που δεν πιραν ζδρα ςτθν πρϊτθ και δεφτερθ κατανομι και για τουσ 

μεμονωμζνουσ, είναι πιο κοντά ςτο μζτρο τθσ πρϊτθσ κατανομισ, με τθ ςειρά, μζχρι να 

διατεκεί και θ τελευταία κζςθ. 



 

 

13. Ο Υπουργόσ Υγείασ επικυρϊνει τα αποτελζςματα των αρχαιρεςιϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και του Α.Ρ.Σ.Ι. του Ρ.Ι.Σ. κατόπιν διαβίβαςθσ ςε αυτόν των ςχετικϊν εγγράφων 

και καταςτάςεων τθσ εκλογικισ διαδικαςίασ.  

 

Άρκρο 281 

Εφορευτικι Επιτροπι 

1. Θ εκλογι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου και του 

Α.Ρ.Σ.Ι. ενεργείται ενϊπιον τριμελοφσ Εφορευτικισ Επιτροπισ, τα μζλθ τθσ οποίασ ορίηονται 

με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με ιςάρικμα αναπλθρωματικά τουσ μζλθ κατά 

τθν τελευταία, πριν τισ αρχαιρεςίεσ, ςυνεδρίαςθ αυτοφ. Κατά τθν εκλογι, θ Εφορευτικι 

Επιτροπι αποφαςίηει κατά πλειοψθφία για τισ κατ’ αυτιν υποβαλλόμενεσ ενςτάςεισ, 

κακϊσ και για κάκε ηιτθμα που προκφπτει. 

2. Για τθν ζναρξθ και λιξθ τθσ ψθφοφορίασ, κακϊσ και για τθ διαλογι των ψιφων, 

ςυντάςςεται από τθν Εφορευτικι Επιτροπι πρακτικό, ςτο οποίο αποτυπϊνονται τα 

αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ.  

 

Άρκρο 282 

Διοικθτικό Συμβοφλιο – Συγκρότθςθ ςε ςϊμα 

Εντόσ οκτϊ (8) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ., ο πλειοψθφϊν εκλεγείσ από το ψθφοδζλτιο που ζλαβε τισ 

περιςςότερεσ ψιφουσ καλεί τουσ εκλεγζντεσ ςυμβοφλουσ προσ εκλογι Ρροζδρου, Α’ και Β’ 

Αντιπροζδρων, Γενικοφ Γραμματζα και Ταμία. Αυτοί εκλζγονται με μυςτικι ψθφοφορία δια 

ψθφοδελτίων με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του Δ.Σ., ςτισ δφο πρϊτεσ 

ςυνεδριάςεισ. Σε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί απόλυτθ πλειοψθφία, θ εκλογι 

επαναλαμβάνεται ςε τρίτθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία ο Ρρόεδροσ εκλζγεται με ςχετικι 

πλειοψθφία μεταξφ των δφο πλειοψθφθςάντων. Θ ίδια διαδικαςία εφαρμόηεται και για τισ 

υπόλοιπεσ κζςεισ. 

 

Άρκρο 283 

Διοικθτικό Συμβοφλιο – Σφγκλθςθ, Αρμοδιότθτεσ, Λειτουργία 

1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρο αυτοφ. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου καλοφνται από τον Ρρόεδρο με ατομικζσ προςκλιςεισ, οι οποίεσ 

αποςτζλλονται πριν από τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ ταχυδρομικά 



 

 

με απόδειξθ αποςτολισ, μποροφν δε να ςταλοφν και τθλεομοιοτυπικά (φαξ) ι με μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), εφόςον αποδεικνφεται θ αποςτολι και βεβαιϊνεται θ 

θμζρα και χρονολογία αυτισ και θ υπογραφι του προςϊπου που ζκανε τθν πρόςκλθςθ. 

Στισ προςκλιςεισ ορίηεται ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ και τα προσ ςυηιτθςθ 

κζματα. Ρζραν των αναγραφομζνων ςτθν πρόςκλθςθ κεμάτων, μπορεί να ςυηθτθκεί και 

άλλο κζμα, εφόςον προτακεί αυτό και γίνει δεκτό προσ ςυηιτθςθ από τθν πλειοψθφία των 

παριςταμζνων μελϊν. 

2. Ο Ρρόεδροσ υποχρεοφται να ςυγκαλζςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο εντόσ οκτϊ (8) 

θμερολογιακϊν θμερϊν, εφόςον ηθτθκεί τοφτο εγγράφωσ τουλάχιςτον από πζντε (5) μζλθ 

αυτοφ. 

3. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία, όταν παρίςτανται οκτϊ (8) τουλάχιςτον 

μζλθ αυτοφ, λαμβάνει δε αποφάςεισ με τθν πλειοψθφία των παρόντων. Σε περίπτωςθ μθ 

επίτευξθσ απαρτίασ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο αναβάλλεται και ςυγκαλείται με νζα 

πρόςκλθςθ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ ψιφοσ του Ρροζδρου. 

4. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφαςίηει για κάκε κζμα του Ρ.Ι.Σ., εκτελεί τισ αποφάςεισ τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ και αποφαςίηει για κάκε κζμα που ανατίκεται ςε αυτό από τθ Γενικι 

Συνζλευςθ.  

5. Θ ψθφοφορία είναι φανερι, εκτόσ αν ηθτθκεί να γίνει μυςτικι ψθφοφορία μζςω 

ψθφοδελτίων από τθν πλειοψθφία των παριςταμζνων μελϊν. 

6. Κατά τθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθροφνται πρακτικά, που 

υπογράφονται από όλουσ τουσ παριςταμζνουσ και ςτα οποία μνθμονεφονται, ιδίωσ, τα 

ονόματα και θ ιδιότθτα των παριςταμζνων μελϊν και αυτϊν που ζλαβαν το λόγο, ο τόποσ 

και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα που ςυηθτικθκαν, με ςυνοπτικι αλλά περιεκτικι 

αναφορά ςτο περιεχόμενό τουσ, θ μορφι και τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ και οι 

αποφάςεισ που λιφκθκαν, οι εκατζρωκεν απόψεισ και θ διαλογικι ςυηιτθςθ που ζλαβε 

χϊρα. Στο πρακτικό καταχωρίηονται οι γνϊμεσ των μελϊν που μειοψιφθςαν, ςε περίπτωςθ 

δε φανερισ ψθφοφορίασ και τα ονόματα αυτϊν.  

7. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να λειτουργιςει, όχι όμωσ πζρα από ζνα τρίμθνο, αν 

κάποια από τα μζλθ του εκλείψουν ι αποχωριςουν για οποιονδιποτε λόγο ι απωλζςουν 

τθν ιδιότθτα βάςει τθσ οποίασ ορίςτθκαν, εφόςον κατά τισ ςυνεδριάςεισ του τα λοιπά μζλθ 

επαρκοφν ϊςτε να υπάρχει απαρτία. 

8. Θ τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτιςθ τθσ ιδιότθτασ υπό τθν οποία κάποιοσ ορίςτθκε 

μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα τθσ ςυγκρότθςθσ του 

οργάνου. 



 

 

9. Το μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εφόςον κρίνει ότι ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του 

λόγοσ που επιβάλλει τθν αποχι του, οφείλει να το δθλϊςει αμζςωσ ςτον Ρρόεδρο του Ρ.Ι.Σ. 

και να απζχει από οποιαδιποτε ενζργεια. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

αποφαίνεται το ταχφτερο δυνατόν, χωρίσ να ςυμμετζχει ςτθν εν λόγω ςυνεδρίαςθ το μζλοσ 

που αιτείται να εξαιρεκεί. 

10. Αίτθςθ εξαίρεςθσ μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. μποροφν να 

υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ. Θ αίτθςθ υποβάλλεται 

ςτον Ρρόεδρο του Ρ.Ι.Σ. Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ αυτι, τα 

οριηόμενα ςτθν τελευταία περίοδο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

11. Θ εξαίρεςθ μπορεί να διατάςςεται και αυτεπαγγζλτωσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Ρ.Ι.Σ.. 

12. Τα οριηόμενα ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ δεν εφαρμόηονται ςε περίπτωςθ που 

δθλϊνεται αποχι ι ηθτείται θ εξαίρεςθ τόςων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. 

ϊςτε τα απομζνοντα μζλθ να μθ ςχθματίηουν τθν προβλεπόμενθ απαρτία. 

13. Πταν κωλφεται ο Ρρόεδροσ αναπλθρϊνεται από τον Α’ Αντιπρόεδρο, όταν κωλφεται ο 

τελευταίοσ αναπλθρϊνεται από τον Β’ Αντιπρόεδρο, όταν κωλφεται και αυτόσ 

αναπλθρϊνεται από άλλο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που ορίηεται με απόφαςι 

του. 

14. Ο Γενικόσ Γραμματζασ ζχει τθν εποπτεία και τθν ευκφνθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ των 

Υπθρεςιϊν του Ρ.Ι.Σ., κακϊσ και τθσ τιρθςθσ των πρακτικϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

15. Ο Ταμίασ φυλάςςει τθ χρθματικι και κάκε άλλθ περιουςία του Ρ.Ι.Σ., παραλαμβάνει τισ 

ειςφορζσ των Συλλόγων, τθρεί βιβλίο απογραφισ τθσ περιουςίασ του Συλλόγου και τα 

τακτικά βιβλία εςόδων και εξόδων, των οποίων οφείλει να υποβάλει κατάςταςθ, εφόςον 

ηθτθκεί από τον Ρρόεδρο ι το Διοικθτικό Συμβοφλιο, και δίνει ακριβι απολογιςμό κατά το 

τζλοσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ. Κάκε είςπραξθ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Ρ.Ι.Σ. 

ενεργείται από τον Ταμία ι τον εντεταλμζνο υπάλλθλο του Ρ.Ι.Σ.. Κάκε πλθρωμι ενεργείται 

μετά από ζγγραφθ εντολι του Ρροζδρου και του Γενικοφ Γραμματζα. Σε περίπτωςθ 

κωλφματοσ ο Ταμίασ αναπλθρϊνεται από άλλο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που 

υποδεικνφεται από αυτό. Αν τα ειςπραττόμενα υπερβαίνουν τα ςυνικθ μθνιαία ζξοδα του 

Ρ.Ι.Σ., υποχρεοφται ο Ταμίασ να κατακζςει το επιπλζον ποςό ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ι 

ςε άλλθ τράπεηα αναγνωριςμζνθ ςτθν Ελλάδα, που υποδεικνφεται από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο. 



 

 

16. Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. που απουςιάηει αδικαιολόγθτα για τρεισ 

(3) ςυνεχείσ τακτικζσ ςυνεδριάςεισ εκπίπτει αυτοδίκαια. Θ ζκπτωςθ επικυρϊνεται με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

17. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ. αποφαςίηει για τθ διεξαγωγι των εκλογϊν ςτουσ 

Ιατρικοφσ Συλλόγουσ, οι οποίεσ διενεργοφνται ςε κοινι τακτι θμερομθνία ςε πανελλινια 

κλίμακα. Το ίδιο ιςχφει και ςε περίπτωςθ αναςτολισ των εκλογϊν με απόφαςθ του 

Υπουργοφ Υγείασ κατόπιν πρόταςθσ του Ρ.Ι.Σ.. 

 

Άρκρο 284 

Ρρόεδροσ του Ρ.Ι.Σ. 

1. Ο Ρρόεδροσ του Ρ.Ι.Σ. εκπροςωπεί αυτόν ενϊπιον κάκε Δικαςτικισ ι Διοικθτικισ Αρχισ. 

2. Ο Ρρόεδροσ του Ρ.Ι.Σ. δεν μπορεί να είναι ςυγχρόνωσ Ρρόεδροσ τοπικοφ Ιατρικοφ 

Συλλόγου ι ςυνδικαλιςτικοφ οργάνου οφτε να κατζχει τισ κζςεισ που αναφζρονται ςτθν 

παρ. 1 του άρκρου 280.  

3. Εφόςον ο εκλεγείσ Ρρόεδροσ του Ρ.Ι.Σ. τυγχάνει Ρρόεδροσ τοπικοφ Ιατρικοφ Συλλόγου ι 

ςυνδικαλιςτικοφ οργάνου ι κατζχει κζςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 280, επιλζγει εντόσ τριϊν (3) θμερολογιακϊν θμερϊν το αξίωμα ι τθ κζςθ, τθν 

οποία επικυμεί να διατθριςει. Εάν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, κεωρείται ωσ 

παραιτθκείσ του αξιϊματοσ του Ρροζδρου του Ρ.Ι.Σ.. 

 

Άρκρο 285 

Ζξοδα μετακίνθςθσ 

1. Τα μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι. Σ. που δεν 

κατοικοφν ςτθν περιφζρεια Αττικισ δικαιοφνται εξόδων μετακίνθςθσ και θμεριςιασ 

αποηθμίωςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ. Τα ςχετικά ποςά ορίηονται με 

απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου και καταβάλλονται 

από αυτόν. 

2. Με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρ.Ι.Σ. μπορεί να παρζχεται αποηθμίωςθ για 

κάκε ςυνεδρίαςθ και ςτα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ., τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ, κακϊσ και ςτα μζλθ του Ανωτάτου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Ιατρϊν, θ οποία 

καταβάλλεται από τον Ρ.Ι.Σ. 

 

Άρκρο 286 



 

 

Άδειεσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ ορίηονται οι άδειεσ των μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ.  

 

Άρκρο 287 

Ολομζλεια των Ρροζδρων και Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. 

Οι Ρρόεδροι των Ιατρικϊν Συλλόγων τθσ χϊρασ ι οι νόμιμοι αναπλθρωτζσ τουσ και το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ. ςυγκροτοφν τθν Ολομζλεια των Ρροζδρων και Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ.. Θ Ολομζλεια ςυγκαλείται μετά από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του 

Ρ.Ι.Σ. και λαμβάνει αποφάςεισ επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όπωσ αυτά 

κακορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ. 

 

Άρκρο 288 

Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Ιατρϊν (Α.Ρ.Σ.Ι.) 

1. Το Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Ιατρϊν (Α.Ρ.Σ.I.), το οποίο εδρεφει ςτθν Ακινα, είναι 

αρμόδιο να εκδικάηει τισ εφζςεισ κατά αποφάςεων των Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων των 

Ιατρικϊν Συλλόγων κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ, κακϊσ και τθν εκδίκαςθ ςε πρϊτο 

βακμό των πεικαρχικϊν αδικθμάτων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Ρανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου (Ρ.Ι.Σ.). 

2. Το Α.Ρ.Σ.Ι. είναι πενταμελζσ. Αποτελείται από τον Ρρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία (3) 

μζλθ, με τουσ νόμιμουσ αναπλθρωτζσ τουσ. Πλοι είναι μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του 

Ρ.Ι.Σ. και εκλζγονται από αυτιν μαηί με τισ αρχαιρεςίεσ για τθν ανάδειξθ των μελϊν του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ.. Ο Ρρόεδροσ, ο Αντιπρόεδροσ και τα μζλθ του Α.Ρ.Σ.Ι. 

πρζπει, για να καταλάβουν το ςχετικό αξίωμα, να αςκοφν τουλάχιςτον είκοςι (20) ζτθ το 

ιατρικό επάγγελμα. 

3. Τον Ρρόεδρο του Α.Ρ.Σ.I., όταν κωλφεται, αναπλθρϊνει ο Αντιπρόεδροσ, ενϊ τα λοιπά 

μζλθ, όταν κωλφονται, αναπλθρϊνονται από τα αναπλθρωματικά μζλθ που εκλζχκθκαν 

από τθ Γενικι Συνζλευςθ μαηί με τα τακτικά κατά τθ ςειρά τθσ εκλογισ. 

4. Χρζθ Γραμματζα του Α.Ρ.Σ.Ι. εκτελεί ο Γραμματζασ του Ρ.Ι.Σ.. 

5. Πταν κωλφεται ο Γραμματζασ, αναπλθρϊνεται μζλοσ του ΔΣ το οποίο οφείλει να 

υποδείξει εγγράφωσ, άλλωσ αναπλθρϊνεται από το νεότερο ςε κθτεία μζλοσ του Δ.Σ. του 

ΡΙΣ. Σε περίπτωςθ που υπάρχουν περιςςότερα του ενόσ νζα μζλθ του ΔΣ τότε διενεργείται 

κλιρωςθ. 



 

 

 

Άρκρο 289 

Εξελεγκτικι Επιτροπι 

1. Θ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Ι.Σ. εκλζγει ταυτόχρονα με τισ αρχαιρεςίεσ για τθν ανάδειξθ 

των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου και τρεισ (3) 

ελεγκτζσ εκ των μελϊν του Συλλόγου, κακϊσ και ιςάρικμουσ αναπλθρωματικοφσ, οι οποίοι 

αποτελοφν τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι που ελζγχει τα βιβλία και τθν εν γζνει οικονομικι 

διαχείριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και υποβάλλει τθν ζκκεςι τθσ ςτον Ρρόεδρο του 

Ρ.Ι.Σ. δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ τουλάχιςτον πριν τθ Συνζλευςθ, ςτθν οποία κα 

λογοδοτιςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

2. Θ Εξελεγκτικι Επιτροπι, ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

Ρ.Ι.Σ. μετά τθν επικφρωςθ των αρχαιρεςιϊν για τθν ανάδειξθ οργάνων του Ρ.Ι.Σ., 

ςυνζρχεται ςτα γραφεία του Συλλόγου και εκλζγει τον Ρρόεδρο από τα μζλθ τθσ. Ο 

Ρρόεδροσ καλεί τα μζλθ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ, θ οποία προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ 

διαχείριςθσ του Συλλόγου, όταν το κρίνει αυτό αναγκαίο. Θ ςχετικι ζκκεςθ υποβάλλεται 

κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1. 

3. Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου υποχρεοφται να υποβάλλει τθν ζκκεςθ αυτι 

εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν και ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Ι.Σ. και να 

παρζχει αντίγραφο ςε κάκε αιτοφντα. Θ ζκκεςθ αναγιγνϊςκεται ενϊπιον τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ του Ρ.Ι.Σ. κατά τθν ετιςια λογοδοςία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του.  

 

Άρκρο 290 

Ρεριουςιακι αυτοτζλεια Ρ.Ι.Σ. και Ιατρικϊν Συλλόγων 

1. Ο Ρ.Ι.Σ. και οι Ιατρικοί Σφλλογοι δεν υπάγονται ςτουσ φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ και δεν 

χρθματοδοτοφνται από τον κρατικό προχπολογιςμό. Ζχουν δικι τουσ περιουςία, 

οικονομικι, διοικθτικι και διαχειριςτικι αυτοτζλεια.  Τα ζςοδά τουσ προζρχονται από τισ 

ειςφορζσ των μελϊν τουσ, τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τουσ και κάκε άλλο νόμιμο πόρο.  

2. Θ διαχείριςθ των οικονομικϊν και τθσ περιουςίασ του Ρ.Ι.Σ. και των Ιατρικϊν Συλλόγων 

υπόκειται ςτον ζλεγχο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τουσ και τθσ Γενικισ Συνζλευςισ τουσ 

που εγκρίνει ςτθν Εκλογοαπολογιςτικι Συνζλευςθ τα πεπραγμζνα και αςκεί τον οικονομικό 

ζλεγχο μζςω και τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ. 

3. Ο Υπουργόσ εποπτεφει τον Ρ.Ι.Σ. και τουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ ωσ Ν.Ρ.Δ.Δ.. 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

ΙΑΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

Άρκρο 291 

Ιατρικοί Σφλλογοι 

Ζδρα – Επωνυμία 

1. Οι Ιατρικοί Σφλλογοι είναι νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου ςωματειακοφ χαρακτιρα. 

2. Ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ εδρεφει ςτθν ζδρα τθσ  αυτοδιοικθτικισ περιφερειακισ ενότθτασ και 

λαμβάνει τθν επωνυμία του από αυτιν τθν περιφερειακι.  Μπορεί ςε μία περιφερειακι 

ενότθτα να υπάρχουν πλζον του ενόσ Ιατρικοί Σφλλογοι, από τουσ οποίουσ 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.  

3. Κατϋ εξαίρεςθ των οριηομζνων ςτθν παρ. 2:  

α) ςτο Διμο Αγρινίου τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Αιτωλοακαρνανίασ τθσ περιφζρειασ 

Δυτικισ Ελλάδασ εδρεφει ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ, με τθν επωνυμία «Ιατρικόσ Σφλλογοσ 

Αγρινίου»,  

β) ςτο Διμο Ακθναίων τθσ περιφερειακισ ενότθτασ του Κεντρικοφ Τομζα τθσ περιφζρειασ 

Αττικισ εδρεφει ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ, με τθν επωνυμία «Ιατρικόσ Σφλλογοσ Ακθνϊν», 

γ) ςτο Διμο Σφρου τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Σφρου τθσ περιφζρειασ Νοτίου Αιγαίου 

εδρεφει ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ, με τθν επωνυμία «Ιατρικόσ Σφλλογοσ Κυκλάδων», 

δ) ςτο Διμο Λεβαδζων τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Βοιωτίασ τθσ περιφζρειασ Στερεάσ 

Ελλάδασ εδρεφει ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ, με τθν επωνυμία «Ιατρικόσ Σφλλογοσ Λειβαδιάσ», 

ε) ςτο Διμο Ρατρζων τθσ περιφερειακισ ενότθτασ Αχαΐασ τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 

εδρεφει ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ, με τθν επωνυμία «Ιατρικόσ Σφλλογοσ Ρατρϊν».  

4. Θ τοπικι αρμοδιότθτα κάκε Ιατρικοφ Συλλόγου κακορίηεται με απόφαςθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ του Ρ.Ι.Σ., που επικυρϊνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ. 

 

Άρκρο 292 

Σκοπόσ 

1. Σκοπόσ των Ιατρικϊν Συλλόγων είναι θ 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 κακϊσ και θ εναρμόνιςθ των 

αντικρουόμενων ςυμφερόντων μεταξφ των μελϊν τουσ και όλα αυτά προσ το γενικότερο 

ςυμφζρον τθσ κοινωνίασ.  



 

 

2.  Οι ςκοποί αυτοί επιδιϊκονται ιδιαίτερα μζςω:  

α) Τθσ εποπτείασ τθσ τιρθςθσ των κανόνων τθσ ιατρικισ δεοντολογίασ και τθσ προαγωγισ 

των θκικϊν και δεοντολογικϊν κανόνων του ιατρικοφ επαγγζλματοσ ςτθν περιφζρειά τουσ. 

β) Τθσ προβολισ 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. 

γ) Τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ ποιότθτασ παροχισ περίκαλψθσ ςε επίπεδο πρωτοβάκμιασ, 

δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα ςτθν 

περιφζρειά τουσ. 

δ) Τθσ μελζτθσ υγειονομικϊν κεμάτων και οργάνωςθσ επιςτθμονικϊν ιατρικϊν ςυνεδρίων 

με επιτροπζσ εμπειρογνωμόνων, κακϊσ και τθσ υποβολισ προτάςεων, ειςθγιςεων και 

γνωμϊν που αφοροφν ςτθν αποτελεςματικότθτα ι τθ βελτίωςθ των μζτρων αυτϊν και τθσ 

υγειονομικισ εν γζνει νομοκεςίασ. 

ε) Τθσ ζκδοςθσ περιοδικοφ δελτίου και διατιρθςθσ διαδικτυακϊν ιςτοςελίδων και 

ιςτοτόπων με επιςτθμονικό ι ςυνδικαλιςτικό περιεχόμενο προσ πλθρζςτερθ επιςτθμονικι 

και επαγγελματικι ενθμζρωςθ των ιατρϊν και επικοινωνία με τουσ άλλουσ Συλλόγουσ και 

τον Ρ.Ι.Σ. 

ςτ) Τθσ εκπροςϊπθςθσ των ιατρϊν προσ προάςπιςθ των εννόμων ςυμφερόντων τουσ 

ενϊπιον των πολιτικϊν, ποινικϊν και διοικθτικϊν δικαςτθρίων και κάκε αρχισ τθσ χϊρασ 

και τθσ αλλοδαπισ. 

η) Τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεων, για λογαριαςμό μελϊν τουσ ςυλλογικά, με  τθν Ρολιτεία και με 

οργανιςμοφσ ι άλλα νομικά πρόςωπα, ζναντι των οποίων υπάρχει δζςμευςθ ενόσ ι 

περιςςοτζρων ιατρϊν περί παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν. 

θ) Τθσ μζριμνασ για τθν αρτιότερθ επιςτθμονικι μόρφωςθ των ιατρϊν.   

κ) Τθσ περιφροφρθςθσ τθσ αξιοπρζπειασ των μελϊν αυτϊν και τθσ άςκθςθσ πεικαρχικισ 

εξουςίασ επί εκείνων που ςυμπεριφζρονται τυχόν μθ ςφννομα. 

ι) Τθσ δθμιουργίασ κοινοφ ςυναδελφικοφ πνεφματοσ και ομαλϊν ςχζςεων μεταξφ των 

ιατρϊν, με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των αςκενϊν και τθσ δθμόςιασ υγείασ. 

3. Οι αποφάςεισ των Ιατρικϊν Συλλόγων είναι υποχρεωτικζσ για τα μζλθ τουσ, κάκε δε 

παράβαςθ αυτϊν αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα. 

4. Οι φορείσ και τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου που προτίκενται να 

πραγματοποιιςουν ςυνζδρια ι εκδθλϊςεισ ιατρικοφ ενδιαφζροντοσ ενθμερϊνουν, πριν 

τθν οποιαδιποτε αναγγελία τθσ πραγματοποίθςισ τουσ, τον οικείο Ιατρικό Σφλλογο.  



 

 

5. Οι Ιατρικοί Σφλλογοι ςυνεργάηονται με τουσ αρμόδιουσ φορείσ για το ςχεδιαςμό τθσ 

κάλυψθσ των υγειονομικϊν αναγκϊν τθσ περιφζρειάσ τουσ. 

 

Άρκρο 293 

Μζλθ 

1. Κάκε ιατρόσ που αςκεί το ιατρικό επάγγελμα ςτθν ελλθνικι επικράτεια υποχρεοφται να 

είναι εγγεγραμμζνοσ ωσ μζλοσ ςε ζναν Ιατρικό Σφλλογο. Ειδικότερα οι ιατροί, οι οποίοι 

είναι επαγγελματικϊσ εγκατεςτθμζνοι ςε υπθρεςίεσ δθμόςιασ υγείασ, δθλαδι οι ιατροί 

Ε.Σ.Υ., νοςοκομειακοί ι πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, οι ιατροί υπθρεςίασ υπαίκρου, οι 

πανεπιςτθμιακοί ιατροί, οι ςτρατιωτικοί ιατροί, οι ιατροί ςτακερϊν δομϊν του Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ. ι  

αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν, εγγράφονται υποχρεωτικά ςτον Ιατρικό Σφλλογο, όπου αςκοφν 

το επάγγελμά τουσ και βρίςκεται θ υπθρεςία τουσ. Απαγορεφεται θ απαςχόλθςθ ιατρϊν 

που δεν ζχουν τθν ιδιότθτα μζλουσ Ιατρικοφ Συλλόγου ι δεν είναι εγγεγραμμζνοι ςτα 

ειδικά μθτρϊα, είτε ςε μονάδεσ Ρρωτοβάκμιασ είτε Δευτεροβάκμιασ είτε Τριτοβάκμιασ 

Φροντίδασ Υγείασ. 

2. Ιατροί που αςκοφν το επάγγελμα ςε περιφζρεια άλλου Ιατρικοφ Συλλόγου από αυτόν 

που είναι εγγεγραμμζνοι υποχρεοφνται: 

α) να εγγράφονται ςτο ειδικό μθτρϊο μελϊν του ανωτζρω Ιατρικοφ Συλλόγου, 

καταβάλλοντασ ςε αυτόν ποςό που κακορίηεται εκάςτοτε με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατϊτερο τθσ ειςφοράσ που καταβάλλουν τα 

τακτικά μζλθ. Και  

β) να λαμβάνουν βεβαίωςθ ι άδεια λειτουργίασ φορζα παροχισ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ 

Υγείασ ςτον Ιατρικό Σφλλογο, ςτθν περιφζρεια του οποίου αςκοφν παράλλθλα το ιατρικό 

επάγγελμα.  

Μζροσ του ποςοφ τθσ περίπτ. α), ανάλογο εκείνου που καταβάλλεται για τουσ ιδιϊτεσ 

ιατροφσ-τακτικά μζλθ, καταβάλλεται από τον Ιατρικό Σφλλογο ςτον Ρ.Ι.Σ..  

Τα μζλθ που εγγράφονται ςτο ειδικό μθτρϊο δεν ζχουν δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι. 

3. Απαγορεφεται θ πλανοδιακι παροχι υπθρεςιϊν ςε Ρρωτοβάκμιεσ ι Δευτεροβάκμιεσ 

δομζσ υγείασ. Επιτρζπεται μόνο υπό τισ προχποκζςεισ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου. Οι 

Ιατρικοί Σφλλογοι μποροφν  να παρζχουν άδεια ι βεβαίωςθ λειτουργίασ για χρονικό 

διάςτθμα τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μθνϊν, ςε νομικά και φυςικά πρόςωπα. Ραράβαςθ του 

ιατροφ ςχετιηόμενθ με τθν άδεια ι βεβαίωςθ που του ζχει παραςχεκεί από τον Ιατρικό 

Σφλλογο, και ιδίωσ παράβαςθ ωσ προσ το χρόνο διάρκειάσ τθσ, αποτελεί πεικαρχικό 



 

 

παράπτωμα αυτοφ. Ταυτοχρόνωσ, ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ μπορεί, λόγω τθσ παράβαςθσ, να 

ανακαλζςει τθν άδεια ι βεβαίωςθ λειτουργίασ και να αρνθκεί τθ χοριγθςθ νζασ.  

4. Ιατροί του δθμοςίου, που απαςχολοφνται με απόςπαςθ ςτθν περιφζρεια άλλου Ιατρικοφ 

Συλλόγου, πρζπει να εγγραφοφν ςτα ειδικά μθτρϊα του Ιατρικοφ Συλλόγου, ςτθν 

περιφζρεια του οποίου ζχουν αποςπαςκεί χωρίσ υποχρζωςθ καταβολισ ειςφοράσ. 

 

Άρκρο 294 

Μζλθ - Αλλοδαποί 

Αλλοδαποί που δικαιοφνται, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, να αςκοφν τθν ιατρικι ςτθν 

Ελλάδα, ανεξαρτιτωσ ικαγζνειασ και εκνικότθτασ, εγγράφονται  υποχρεωτικά ωσ μζλθ των 

Ιατρικϊν Συλλόγων και ζχουν τα ίδια με τα λοιπά μζλθ δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, κακϊσ 

επίςθσ και το δικαίωμα εκλζγειν και εκλζγεςκαι. 

 

Άρκρο 295 

Μθτρϊα Ιατρικοφ Συλλόγου – Εγγραφι 

1. Ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ τθρεί:  

α) μθτρϊο των μελϊν αυτοφ με βάςθ τον ΑΜΚΑ, το οποίο κάκε μινα επικαιροποιείται και 

κοινοποιείται προσ τον Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο με όλεσ τισ μεταβολζσ, ιδίωσ νζεσ 

εγγραφζσ, μετεγγραφζσ, πεικαρχικά παραπτϊματα ιατρϊν, ζωσ ότου λειτουργιςει 

ςφςτθμα θλεκτρονικισ απευκείασ (online) διαςφνδεςθσ με τον Ρ.Ι.Σ., ςτο οποίο 

υποχρεωτικά κα ενταχκοφν όλοι οι Ιατρικοί Σφλλογοι, 

β) ειδικό μθτρϊο μελϊν για τα μζλθ που είναι εγγεγραμμζνα ςε άλλουσ Ιατρικοφσ 

Συλλόγουσ, 

γ) μθτρϊο εταιρειϊν που παρζχουν ιατρικζσ υπθρεςίεσ και  

δ) μθτρϊο ιδιωτικϊν κλινικϊν.   

Ακριβι αντίγραφα των μθτρϊων των περιπτ. β, γ και δ υποχρεοφται ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ να 

υποβάλει ςτον Ρ.Ι.Σ. και να τα επικαιροποιεί με τισ επερχόμενεσ εκάςτοτε μεταβολζσ ςτο 

τζλοσ κάκε εξαμινου (Ιοφνιοσ-Δεκζμβριοσ). Θ μθ εμπρόκεςμθ υποβολι των μθτρϊων και 

αμελλθτί των επερχόμενων μεταβολϊν ςτουσ τικζμενουσ χρόνουσ κεωρείται πεικαρχικό 

παράπτωμα του Ρροζδρου και του Γραμματζα του Ιατρικοφ Συλλόγου και τιμωρείται  

πεικαρχικά. Με τθν εγγραφι ςτα ειδικά μθτρϊα κλινικϊν ι εταιρειϊν παροχισ ιατρικϊν 

υπθρεςιϊν, υπάρχει υποχρζωςθ καταβολισ ειςφοράσ για κάκε ζτοσ προσ τον Ιατρικό 

Σφλλογο και αναλογικά προσ τον Ρ.Ι.Σ., ανάλογα με τον αρικμό των ιατρϊν που 



 

 

απαςχολοφν. Θ ειςφορά αυτι ορίηεται από τον οικείο Ιατρικό Σφλλογο. Οι εταιρείεσ που 

παρζχουν ιατρικζσ υπθρεςίεσ και εγγράφονται ςτα μθτρϊα των περιπτ. γ και δ υπόκεινται 

ςε όλεσ τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ ιατρικισ δεοντολογίασ και νομοκεςίασ, για τθν ορκι 

εφαρμογι των οποίων ελζγχονται από το Υπουργείο Υγείασ.  

2. Θ μθ εγγραφι ςε Ιατρικό Σφλλογο ι ςτα ειδικά μθτρϊα Ιατρικοφ Συλλόγου ι θ 

παράλειψθ διλωςθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςε ιδιωτικι κλινικι ι εταιρεία παροχισ ιατρικϊν 

υπθρεςιϊν αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα. Θ παράλειψθ εγγραφισ κλινικισ ι εταιρείασ 

παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν ςτα ειδικά μθτρϊα του Ιατρικοφ Συλλόγου επιςφρει ποινι 

προςτίμου χιλίων (1.000) ζωσ δζκα χιλιάδων (10.000) ευρϊ που ειςπράττονται από αυτόν 

κατά τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ και αποδίδονται ςτον Ιατρικό Σφλλογο. 

Τα γραφεία προςωπικοφ των δθμοςίων δομϊν υγείασ κακϊσ και τα γραφεία προςωπικοφ ι 

οι εργοδότεσ των ιδιωτικϊν δομϊν υγείασ υποχρεοφνται να ηθτοφν από τον ιατρό, πριν τθν 

ανάλθψθ υπθρεςίασ από αυτόν, βεβαίωςθ εγγραφισ του ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο. 

3. Στο μθτρϊο του Ιατρικοφ Συλλόγου εγγράφεται ο ιατρόσ, με αίτθςι του, εντόσ 

ανατρεπτικισ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ βεβαίωςθσ άςκθςθσ 

ιατρικοφ επαγγζλματοσ. Ρριν τθν εγγραφι ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο απαγορεφεται θ 

από τον ιατρό άςκθςθ του επαγγζλματοσ αυτοφ. Θ ίδια απαγόρευςθ ιςχφει και για τουσ 

ιατροφσ που εγγράφονται ςτο ειδικό μθτρϊο μελϊν, κακϊσ και για τισ ιατρικζσ εταιρείεσ 

και ιδιωτικζσ κλινικζσ που εγγράφονται ςτο αντίςτοιχο μθτρϊο. 

4. Για τθν εγγραφι απαιτείται: 

α) αίτθςθ του ιατροφ ςε ζντυπο του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου,  

β) υπεφκυνθ διλωςθ αυτοφ ότι δεν είναι μζλοσ άλλου Ιατρικοφ Συλλόγου ι υπεφκυνθ 

διλωςθ ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο ειδικό μθτρϊο άλλων Ιατρικϊν Συλλόγων ι, ςε 

περίπτωςθ μετεγγραφισ, υπεφκυνθ διλωςθ ςε ποια ειδικά μθτρϊα άλλων Ιατρικϊν 

Συλλόγων είναι εγγεγραμμζνοσ, κακϊσ και επίςθμθ βεβαίωςθ εγγραφισ και μεταβολϊν 

του προθγοφμενου Ιατρικοφ Συλλόγου, ςτον οποίον ιταν εγγεγραμμζνοσ, ςτθν οποία κα 

αναφζρονται και πικανζσ ποινικζσ ι πεικαρχικζσ καταδίκεσ. 

γ) επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου κακϊσ και επίςθμθ μετάφραςι του αν πρόκειται για 

πανεπιςτθμιακό ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ, 

δ) επικυρωμζνο αντίγραφο αναγνϊριςθσ πτυχίου ΔΟΑΤΑΡ ι ΔΙΚΑΤΣΑ, αν πρόκειται για 

πανεπιςτθμιακό ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ,  

ε) επικυρωμζνο αντίγραφο άδειασ ι βεβαίωςθσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ,  

ςτ) επικυρωμζνο αντίγραφο λιψθσ τίτλου ειδικότθτασ, αν υπάρχει,  

η) αντίγραφο αςτυνομικισ ταυτότθτασ,  



 

 

θ) βιογραφικό ςυνοδευόμενο από τίτλουσ ειδίκευςθσ και εξειδίκευςθσ, μεταπτυχιακϊν 

ςπουδϊν και κάκε άλλθσ επιςτθμονικισ εμπειρίασ και κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα ι ςτο 

εξωτερικό,  

κ) υπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ ότι: κα) δεν ζχει υποςτεί ςτζρθςθ πολιτικϊν 

δικαιωμάτων, κβ) δεν ζχει ανακλθκεί ι αναςταλεί για οποιοδιποτε λόγο θ άδεια ι 

βεβαίωςθ άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, κγ) δεν ζχει καταδικαςτεί τελεςίδικα ςε 

ατιμωτικό αδίκθμα ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ ποινικισ νομοκεςίασ,  

ι) βεβαίωςθ του επίςθμου αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ότι κατεβλικθ το ποςό εγγραφισ του 

ςε αυτόν, 

ια) διεφκυνςθ τθσ επαγγελματικισ εγκατάςταςθσ του ιατροφ, θ οποία κα πλθροί τισ 

εκάςτοτε διατάξεισ που ιςχφουν για τισ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, αν 

πρόκειται για ελεφκερο επαγγελματία ιατρό, ι το νοςοκομείο ι κζντρο υγείασ ι άλλθ 

μονάδα δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, αν παρζχει εξαρτθμζνεσ 

υπθρεςίεσ ςε τζτοιεσ μονάδεσ, και  

ιβ) παράβολο που ορίηεται εκάςτοτε με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ιατρικοφ 

Συλλόγου, ςτον οποίο ο ιατρόσ αιτείται τθν εγγραφι. Το παράβολο, με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομικϊν και Υγείασ, μπορεί, να είναι θλεκτρονικό.  

5. Σε περίπτωςθ μετεγγραφισ, θ εγγραφι ςτο νζο Σφλλογο γίνεται ταυτόχρονα με τθ 

διαγραφι του ιατροφ από τον προθγοφμενο, θλεκτρονικά. Ο ιατρόσ υποχρεοφται εντόσ 

δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν να προςζλκει αυτοπροςϊπωσ για να επιβεβαιϊςει 

τθ μετεγγραφι του. Σε διαφορετικι περίπτωςθ, διαγράφεται μετά από απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

 

Άρκρο 296 

Ετιςια Διλωςθ 

1. Ο ιατρόσ, ο εγγεγραμμζνοσ ςτα μθτρϊα του Ιατρικοφ Συλλόγου, υποχρεοφται κάκε ζτοσ 

και μζχρι τζλουσ Φεβρουαρίου να υποβάλει ςτο Σφλλογο, του οποίου είναι μζλοσ, διλωςθ, 

θ οποία περιζχει τα εξισ ςτοιχεία: 

α) όνομα, επϊνυμο, όνομα πατρόσ, όνομα μθτρόσ, τόπο γζννθςθσ, ικαγζνεια, διεφκυνςθ 

κατοικίασ και του ιατρείου και τθν ιατρικι ειδικότθτα που αςκεί νομίμωσ, 

β) βεβαίωςθ ότι αυτόσ αςκεί πράγματι το λειτοφργθμα του ιατροφ, διατθρϊντασ 

προςωπικό ιατρείο ι από κοινοφ με άλλον ιατρό, του οποίου πρζπει να αναφζρει το 

ονοματεπϊνυμο, ι άλλο ιδιωτικό φορζα παροχισ Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ, κακϊσ 

και αν παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςε φυςικό ι νομικό πρόςωπο με πάγια αντιμιςκία ι κατ’ 



 

 

αποκοπιν ι ανά επίςκεψθ, δθλϊνοντασ και το ονοματεπϊνυμο ι τθν επωνυμία του 

φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου, τθ διεφκυνςθ αυτοφ και το ποςό τθσ αντιμιςκίασ ι αμοιβισ 

ανά επίςκεψθ, όπωσ, επίςθσ, αν λαμβάνει κάποια ςφνταξθ, τον αςφαλιςτικό φορζα και το 

ποςό αυτισ, 

γ) βεβαίωςθ ςε ποιουσ άλλουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ παρζχει υπθρεςίεσ είτε Ρρωτοβάκμιασ 

είτε Δευτεροβάκμιασ Φροντίδασ Υγείασ,  

δ) βεβαίωςθ ότι ο δθλϊν δεν υπάγεται ςε κάποιο από τα κατά νόμο κωλφματα και 

αςυμβίβαςτα και ότι ζχει δικαίωμα άςκθςθσ τθσ ιατρικισ με βάςθ πτυχία και τίτλουσ 

ελλθνικϊν ιατρικϊν ςχολϊν ι κατά νόμο αναγνωριςμζνων αλλοδαπϊν. 

ε) βεβαίωςθ ότι δεν βρίςκεται ςε αναςτολι ιατρικοφ επαγγζλματοσ λόγω πεικαρχικϊν 

ποινϊν, όπωσ προβλζπονται ςτο άρκρο 322, και δεν ζχει ςτερθκεί τθσ άδειασ λόγω μθ 

καταβολισ ειςφορϊν, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 315 παρ. 2. 

2. Θ διλωςθ δεν γίνεται δεκτι εφόςον δεν ςυνοδεφεται από απλό αντίγραφο τθσ 

απόδειξθσ περί καταβολισ τθσ οφειλομζνθσ ςτον Ιατρικό Σφλλογο ετιςιασ ειςφοράσ.  

3. Ο ιατρόσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανακοινϊνει προσ τον Ιατρικό Σφλλογο οποιαδιποτε 

μεταβολι των ςτοιχείων του εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμζρα τθσ 

μεταβολισ. 

4. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε Ιατρικοφ Συλλόγου, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, 

μπορεί να διαγράφει από το μθτρϊο του τουσ ιατροφσ, οι οποίοι, παρά τισ επανειλθμμζνεσ 

υπομνιςεισ του Συλλόγου, δεν υπζβαλαν τθ διλωςθ τθσ παρ. 1 και τθν ειςφορά τουσ. 

Επίςθσ, μπορεί να προβαίνει ςε όλεσ τισ νόμιμεσ ενζργειεσ, εξωδικαςτικζσ και δικαςτικζσ, 

προκειμζνου να ειςπράξει τισ οφειλόμενεσ ειςφορζσ, με τισ εκάςτοτε νόμιμεσ 

προςαυξιςεισ. 

Θ ανωτζρω διαγραφι του ιατροφ από το μθτρϊο του κφριου Ιατρικοφ Συλλόγου, ςτον 

οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ, επιφζρει τθν άμεςθ ανάκλθςθ τθσ άδειασ άςκθςθσ του 

επαγγζλματόσ του από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ.. 

5. Θ διλωςθ τθσ παρ. 1 επιςυνάπτεται ςτο μθτρϊο του Συλλόγου και καταχωρείται ςτον 

ατομικό φάκελο που τθρείται για κάκε ιατρό-μζλοσ του Συλλόγου. 

6. Σε αυτοφσ που υποβάλλουν εμπροκζςμωσ πλιρθ διλωςθ χορθγείται δελτίο ταυτότθτασ 

ιατροφ, το οποίο ιςχφει μζχρι τζλουσ Φεβρουαρίου του επομζνου τθσ ζκδοςθσ ζτουσ, 

κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ζγγραφο μπορεί να τουσ εξυπθρετεί ςτθν άςκθςθ του 

λειτουργιματόσ τουσ. Το δελτίο υπογράφεται από τον Ρρόεδρο και το Γραμματζα του 

Ιατρικοφ Συλλόγου και τον κάτοχο και ςφραγίηεται με τθ ςφραγίδα του Συλλόγου, ενϊ θ 

ιςχφσ του ανανεϊνεται κάκε ζτοσ.  



 

 

7. Σε περίπτωςθ απϊλειασ του ανωτζρω δελτίου, μπορεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου να επιτρζψει τθ χοριγθςθ νζου δελτίου, που ιςχφει μζχρι 

τζλουσ Φεβρουαρίου του επομζνου τθσ ζκδοςθσ ζτουσ. 

8. Θ εκπρόκεςμθ υποβολι διλωςθσ,  θ διλωςθ που δεν πλθροί όλουσ τουσ όρουσ του 

παρόντοσ κακϊσ και θ υποβολι ανειλικρινοφσ διλωςθσ αποτελεί πεικαρχικό παράπτωμα 

κατά άρκρο 319. Ο παραβάτθσ απαλλάςςεται ςτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ 

βίασ. 

 

Άρκρο 297 

Μθτρϊο Μελϊν - Διαγραφι 

1. Ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ 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. Οι Ειςαγγελείσ των Δικαςτθρίων 

και οι Λθξίαρχοι, κακϊσ και ο επίςθμοσ αςφαλιςτικόσ οργανιςμόσ τουσ, υποχρεοφνται να 

αποςτζλλουν αμελλθτί ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο αντίγραφα των καταδικαςτικϊν 

αποφάςεων κατά των ιατρϊν, των λθξιαρχικϊν πράξεων αυτϊν, κακϊσ και τθσ 

ςυνταξιοδότθςισ τουσ, ολικισ ι μερικισ. 

2. Οι ιατροί που επικυμοφν να μετοικιςουν ςτθν αλλοδαπι ι να διαγραφοφν, 

υποχρεοφνται να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ προσ τον οικείο Ιατρικό Σφλλογο, ο οποίοσ 

αποδζχεται τθ μετοίκθςθ ι τθ διαγραφι μόνον εφόςον οι αιτοφντεσ ζχουν καταβάλλει το 

ςφνολο των ειςφορϊν με τισ τυχόν νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Το ίδιο ιςχφει και για τθ 

διαγραφι από το ειδικό μθτρϊο Ιατρικοφ Συλλόγου, κακϊσ και για όςουσ επικυμοφν να 

τεκοφν ςε αναςτολι ιδιότθτασ ιατροφ. 

Θ  επαγγελματικι ιδιότθτα του ιατροφ δφναται να αναςταλεί κατόπιν αίτθςισ του,  με 

απόφαςθ του ΔΣ του Ιατρικοφ Συλλόγου. Ο τελϊν ςε αναςτολι δεν υποχρεοφνται ςε 

καταβολι ειςφοράσ του άρκρου 315. 

 

Άρκρο 298 

Αλλθλογραφία 

1. Οι Ιατρικοί Σφλλογοι αλλθλογραφοφν απευκείασ με 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 ςε ταυτόχρονθ γραπτι ενθμζρωςθ του 

Ρ.Ι.Σ.. 

2. Τα ζγγραφα υπογράφονται από τον Ρρόεδρο και το Γραμματζα και ςφραγίηονται με τθ 

ςφραγίδα του Ιατρικοφ Συλλόγου. 

 

Άρκρο 299 

Συνεργαςία με Δθμόςιεσ Αρχζσ 

Οι Δθμόςιεσ Αρχζσ οφείλουν να παρζχουν ςτουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ κάκε δυνατι 

ενίςχυςθ, κακϊσ και κάκε πλθροφορία αναγκαία 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 

Πργανα διοίκθςθσ του Ιατρικοφ Συλλόγου είναι θ Γενικι Συνζλευςθ, θ οποία είναι τακτικι, 

ζκτακτθ και εκλογοαπολογιςτικι, το Διοικθτικό Συμβοφλιο και θ Εξελεγκτικι Επιτροπι. 

 

Άρκρο 301 

Τακτικι -Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ 

1. Θ Γενικι Συνζλευςθ του Ιατρικοφ Συλλόγου ςυνζρχεται τακτικά εντόσ διμινου από τθ 

λιξθ του οικονομικοφ ζτουσ, εκτάκτωσ δε όταν αποφαςίηει τοφτο το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι 

μετά από ζγγραφθ αίτθςθ, θ οποία αναγράφει και το λόγο τθσ ςφγκλθςθσ, μελϊν του 

Συλλόγου με τθν ακόλουκθ αναλογία: ςε Συλλόγουσ που αρικμοφν α) μζχρι εκατό (100) 

μζλθ, το ιμιςυ πλζον ενόσ, β) μζχρι πεντακόςια (500) μζλθ, το ζνα τρίτο (1/3), γ) μζχρι χίλια 

(1000) μζλθ, το ζνα τζταρτο (1/4) και δ) άνω των χιλίων ενόσ (1001) μελϊν, το ζνα όγδοο 

(1/8).  

Θ ζγγραφθ αίτθςθ υποβάλλεται προσ τον Ρρόεδρο του Ιατρικοφ Συλλόγου, ο οποίοσ 

υποχρεοφται να καλζςει τθ Συνζλευςθ εντόσ μθνόσ από τθν υποβολι τθσ. Οι αιτοφντεσ 

πρζπει να είναι ταμειακϊσ τακτοποιθμζνοι κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και 

να ζχουν δικαίωμα ψιφου.  

2. α) Ο Ρρόεδροσ του Ιατρικοφ Συλλόγου καλεί τα μζλθ του είτε με προςωπικζσ ατομικζσ 

προςκλιςεισ, ςτισ οποίεσ αναγράφονται κατά ςειρά και τα προσ ςυηιτθςθ κζματα και οι 

οποίεσ αποςτζλλονται, τουλάχιςτον πριν δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ για τισ τακτικζσ 



 

 

και πριν τρεισ (3) θμερολογιακζσ θμζρεσ για τισ ζκτακτεσ Γενικζσ Συνελεφςεισ, ταχυδρομικά 

με απόδειξθ αποςτολισ ι τθλεομοιοτυπικά (φαξ) ι με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

(email) ι με προςωπικό μινυμα (SMS), εφόςον αποδεικνφεται θ αποςτολι και βεβαιϊνεται 

θ θμζρα και χρονολογία αυτισ και θ υπογραφι του προςϊπου που ζκανε τθν πρόςκλθςθ, 

είτε με γενικι πρόςκλθςθ που δθμοςιεφεται ςε μία ι δφο θμεριςιεσ τοπικζσ εφθμερίδεσ 

και τοιχοκολλάται ςτθν ζδρα του Ιατρικοφ Συλλόγου. 

β) Στθν πρόςκλθςθ ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ κακϊσ και τα προσ 

ςυηιτθςθ κζματα. Ρζραν των αναγραφομζνων ςτθν πρόςκλθςθ κεμάτων, μπορεί να 

ςυηθτθκεί και άλλο κζμα, εφόςον προτακεί τοφτο και γίνει δεκτό προσ ςυηιτθςθ από τθν 

πλειοψθφία των παριςταμζνων μελϊν. Στθν ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ κατόπιν αιτιματοσ 

μελϊν δεν μπορεί να ςυηθτθκεί κανζνα άλλο ηιτθμα εκτόσ από το κζμα για το οποίο 

ςυνεκλικθ. 

γ) Τα προςερχόμενα ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ  μζλθ υπογράφουν το ειδικό 

βιβλίο πρακτικϊν Γενικϊν Συνελεφςεων. 

3. α) Για τθ ςυγκρότθςθ νόμιμθσ απαρτίασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ απαιτείται επί αρικμοφ 

μελϊν που ζχουν δικαίωμα ψιφου και είναι ταμειακά τακτοποιθμζνα: αα) μζχρι εκατό 

(100) να παρίςταται το ιμιςυ πλζον ενόσ, ββ) μζχρι πεντακόςια (500) να παρίςταται 

τουλάχιςτον το ζνα τρίτο (1/3) και γγ) άνω των πεντακοςίων (500) να παρίςταται το ζνα 

τζταρτο (1/4) των εγγεγραμμζνων και εχόντων δικαίωμα ψιφου μελϊν. 

β) Αν ματαιωκεί θ ςυνεδρίαςθ λόγω ζλλειψθσ απαρτίασ, θ Γενικι Συνζλευςθ καλείται εκ 

νζου ςε πρϊτθ επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ το αργότερο εντόσ εικοςιτεςςάρων (24) ωρϊν, 

οπότε βρίςκεται ςε απαρτία, εάν παρίςταται το ιμιςυ τουλάχιςτον του αρικμοφ των μελϊν 

που ορίηεται ςτθν περίπτ. α).  

γ) Αν δεν επιτυγχάνεται απαρτία ςτθν πρϊτθ επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ, καλείται δεφτερθ 

επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ, θ οποία λαμβάνει χϊρα εντόσ 24 ωρϊν από τθ ματαίωςθ τθσ 

πρϊτθσ, και  θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται πλζον ςε απαρτία όταν παρίςταται το ζνα 

τζταρτο (¼) του αρικμοφ των μελϊν που ορίηεται ςτθν περίπτ. α).  

Για τθν απαιτοφμενθ απαρτία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρζπει να γίνεται μνεία ςτθν 

πρόςκλθςθ και τα πρακτικά. 

4. Οι αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, με εξαίρεςθ τισ αρχαιρεςίεσ, λαμβάνονται με τθν 

πλειοψθφία των παρόντων, ανακοινϊνονται δε όλεσ ςτον Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο. Σε 

περίπτωςθ ιςοψθφίασ θ πρόταςθ απορρίπτεται και μπορεί να επαναςυηθτθκεί μία φορά 

και κατά τθν ίδια ακόμα ςυνεδρίαςθ, εφόςον υποςτεί τροποποιιςεισ. Αν δεν κακίςταται 

δυνατόσ ο ςχθματιςμόσ τθσ πλειοψθφίασ αυτισ, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται ωςότου 



 

 

ςχθματιςτεί απόλυτθ πλειοψθφία με τθν υποχρεωτικι προςχϊρθςθ, κάκε φορά εκείνων ι 

εκείνου που διατυπϊνει τθν αςκενζςτερθ γνϊμθ, ςε μία από τισ επικρατζςτερεσ. Αν και 

πάλι υπάρξει ιςοψθφία, υπεριςχφει θ ψιφοσ του Ρροζδρου, εκτόσ αν θ ψθφοφορία είναι 

μυςτικι, οπότε αυτι επαναλαμβάνεται για μία ακόμθ φορά, θ τυχόν δε νζα ιςοψθφία 

ιςοδυναμεί με απόρριψθ. 

5. α) Των ςυνεδριάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ προεδρεφει ο Ρρόεδροσ του Ιατρικοφ 

Συλλόγου και, αν αυτόσ κωλφεται, ο Αντιπρόεδροσ. 

β) Οι αποφάςεισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των Ιατρικϊν Συλλόγων λαμβάνονται κατ’ αρχιν με 

ανάταςθ τθσ χειρόσ. Λαμβάνονται με φανερι ψθφοφορία κατόπιν ονομαςτικισ κλιςθσ για 

τα γενικά και ςοβαρά ηθτιματα, εφόςον υποβλικθκε ςχετικι ζγγραφθ ι προφορικι 

πρόταςθ του ενόσ τετάρτου (1/4) των παρόντων μελϊν, και με μυςτικι ψθφοφορία μζςω 

ψθφοδελτίων, όταν πρόκειται για εκλογι προςϊπων ι προςωπικά ηθτιματα και όταν 

κρίνει αυτό αναγκαίο το Διοικθτικό Συμβοφλιο μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςι του. 

γ) Κατά τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Συνζλευςθσ τθροφνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από 

τον Ρρόεδρο και το Γραμματζα και ςτα οποία μνθμονεφονται, ιδίωσ, ο τόποσ και ο χρόνοσ 

τθσ ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα που ςυηθτικθκαν, με ςυνοπτικι αλλά περιεκτικι αναφορά ςτο 

περιεχόμενό τουσ, τα ονόματα και θ ιδιότθτα των μελϊν που ζλαβαν το λόγο, θ μορφι και 

τα αποτελζςματα τθσ ψθφοφορίασ και οι αποφάςεισ που λιφκθκαν. Στο πρακτικό 

καταχωρίηονται οι γνϊμεσ των μελϊν που μειοψιφθςαν, ςε περίπτωςθ δε φανερισ 

ψθφοφορίασ και τα ονόματα τοφτων. 

6. Στθν ετιςια Γενικι Συνζλευςθ ςυηθτϊνται υποχρεωτικά: 

α) ο απολογιςμόσ πεπραγμζνων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,  

β) ο οικονομικόσ απολογιςμόσ του προθγουμζνου ζτουσ, 

γ) ο προχπολογιςμόσ του τρζχοντοσ ζτουσ, 

δ) θ ζκκεςθ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ, 

ε) κάκε άλλο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ που ανάγεται ςτουσ ςκοποφσ του Συλλόγου. 

 

Άρκρο 302 

Εκλογοαπολογιςτικι Γενικι Συνζλευςθ 

Θ εκλογοαπολογιςτικι Γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλείται κάκε τζςςερα (4) χρόνια, δφο (2) 

τουλάχιςτον μινεσ πριν από τισ αρχαιρεςίεσ κάκε Ιατρικοφ Συλλόγου. Θ θμεριςια διάταξθ 

περιζχει τουλάχιςτον τον απολογιςμό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ προθγοφμενθσ 

τετραετίασ αλλά και κάκε κζμα που αφορά ςτισ αρχαιρεςίεσ που ζχουν οριςκεί με 

απόφαςθ του Ρ.Ι.Σ. 



 

 

 

Άρκρο 303 

Εςωτερικόσ κανονιςμόσ 

Οι Ιατρικοί Σφλλογοι μποροφν να ζχουν εςωτερικό κανονιςμό, ςτον 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 

ςχετικό με τθν καλι λειτουργία του Συλλόγου. Ο κανονιςμόσ αυτόσ καταρτίηεται από το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο και εγκρίνεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ του Ιατρικοφ Συλλόγου και, 

εν ςυνεχεία, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ.. 

 

Άρκρο 304 

Διοικθτικό Συμβοφλιο 

1. α) Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ιατρικοφ Συλλόγου αποτελείται από τον πρόεδρο, τον 

αντιπρόεδρο, το γραμματζα, τον ταμία και ζνα ςφμβουλο, όταν ο αρικμόσ των μελϊν του 

Συλλόγου είναι μζχρι πενιντα (50), τρεισ ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ των μελϊν είναι 

μζχρι εκατόν πενιντα (150), πζντε ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ των μελϊν είναι μζχρι 

διακόςια πενιντα (250), επτά ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ των μελϊν είναι μζχρι χίλια 

(1.000), εννζα ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ των μελϊν είναι μζχρι τρεισ χιλιάδεσ (3.000), 

ζντεκα ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ των μελϊν είναι μζχρι δζκα χιλιάδεσ (10.000) και 

δεκατρείσ ςυμβοφλουσ όταν ο αρικμόσ των μελϊν υπερβαίνει τα δζκα χιλιάδεσ ζνα (10.001) 

μζλθ.  

β) Ο αρικμόσ των κατά τθν περ. αϋ 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. Δικαίωμα να ψθφίςουν ςτισ 

αρχαιρεςίεσ για εκλογι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν οι εγγεγραμμζνοι ςτο μθτρϊο 

ιατροί που δεν διατελοφν ςε προςωρινι παφςθ και ζχουν ανανεϊςει το ετιςιο δελτίο 

ταυτότθτασ. Ρροσ βεβαίωςθ των ανωτζρω καταρτίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και 

εκτίκεται ςτα γραφεία του Συλλόγου δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμερολογιακζσ θμζρεσ 

πριν τθν θμζρα των αρχαιρεςιϊν, κατάλογοσ των εχόντων δικαίωμα ψιφου μελϊν, ο 

οποίοσ υπόκειται ςτον ζλεγχο κάκε μζλουσ του Συλλόγου και διορκϊνεται από το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο μετά από αιτιολογθμζνθ και τεκμθριωμζνθ αίτθςθ μζλουσ ι 

οποιουδιποτε δικαιολογεί ειδικό ζννομο ςυμφζρον. Θ αίτθςθ για διόρκωςθ του πίνακα 



 

 

υποβάλλεται ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συλλόγου πζντε (5) τουλάχιςτον θμερολογιακζσ 

θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία των αρχαιρεςιϊν. 

2. α) Δικαίωμα του εκλζγειν ζχουν τα μζλθ που είναι οικονομικϊσ τακτοποιθμζνα ςτον 

Ιατρικό Σφλλογο οκτϊ (8) θμερολογιακζσ μζρεσ πριν τισ αρχαιρεςίεσ. Δικαίωμα του 

εκλζγεςκαι ςτα όργανα των Ιατρικϊν Συλλόγων ζχουν τα μζλθ που είναι οικονομικϊσ 

τακτοποιθμζνα ςτον Ιατρικό Σφλλογο τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τισ 

αρχαιρεςίεσ και δεν ζχουν τιμωρθκεί τελεςίδικα με τθν ποινι τθσ προςωρινισ παφςθσ 

άςκθςθσ του επαγγζλματοσ.  

β) Πςοι ζχουν τιμωρθκεί από πρωτοβάκμιο ι δευτεροβάκμιο πεικαρχικό όργανο του 

Ιατρικοφ Συλλόγου (εκτόσ από τθν ποινι τθσ επίπλθξθσ) ι άλλο αρμόδιο όργανο ι με βάςθ 

τισ διατάξεισ των άρκρων 63 και 67 Ρ.Κ. ςτεροφνται του δικαιϊματοσ του εκλζγεςκαι για 

μια πενταετία από τθν τιμωρία τουσ. Σε περίπτωςθ που τελεςίδικα ακωωκοφν νωρίτερα, 

αυτοδίκαια επανακτοφν το δικαίωμα αυτό. 

γ) Στεροφνται των δικαιωμάτων του εκλζγειν και εκλζγεςκαι όςοι ζχουν τιμωρθκεί 

τελεςίδικα από οποιοδιποτε όργανο με τθν ποινι τθσ παφςθσ άςκθςθσ του ιατρικοφ 

επαγγζλματοσ. 

δ) Στεροφνται του δικαιϊματοσ του εκλζγεςκαι όςοι ζχουν εκκρεμι υπόκεςθ για ατιμωτικό 

αδίκθμα κατά τον Ροινικό Κϊδικα ι κακοφργθμα. Αποκτοφν και πάλι το δικαίωμα του 

εκλζγεςκαι εφόςον κοινοποιθκεί ςτο Ιατρικό Σφλλογο, και με επιμζλεια του ίδιου του 

ιατροφ, τελεςίδικθ ακωωτικι απόφαςθ.  

 

Άρκρο 305 

Ανακιρυξθ υποψθφίων 

1. Οι υποψιφιοι για τθ κζςθ μζλουσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, 

Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και εκπροςϊπου ςτον Ρ.Ι.Σ. 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.Ι.Σ.. Yποψιφιο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι 

ταυτόχρονα και υποψιφιο μζλοσ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου ι τθσ Εξελεγκτικισ 

Επιτροπισ. 

2. Θ ανακιρυξθ υποψθφίων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, 

τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και εκπροςϊπων ςτον Ρ.Ι.Σ. ενεργείται κατόπιν αίτθςθσ των 

ςυνδυαςμϊν ι μεμονωμζνων υποψθφίων υποβαλλομζνθσ ςτον Ρρόεδρο του Ιατρικοφ 



 

 

Συλλόγου τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν θμζρα τθσ διεξαγωγισ των 

αρχαιρεςιϊν. 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 Ιατρικοφ 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. 

3. Θ αίτθςθ είναι απαράδεκτθ αν δεν ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ του Συλλόγου ςχετικά με 

τθν εγγραφι ςε αυτόν και τθν οικονομικι τακτοποίθςθ όλων των υποψθφίων των 

ςυνδυαςμϊν και των μεμονωμζνων υποψθφίων. 

 

Άρκρο 306 

Αρχαιρεςίεσ - Διαδικαςία 

1. Θ εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου και τθσ 

Εξελεγκτικισ Επιτροπισ, κακϊσ και των εκπροςϊπων ςτον Ρ.Ι.Σ., ενεργείται κάκε τετραετία, 

ςε τακτι θμερομθνία, θμζρα Κυριακι και μινα Μάιο, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. που λαμβάνει υπόψθ και τισ αιτιςεισ και ανάγκεσ των Ιατρικϊν 

Συλλόγων. Για Ιατρικοφσ Συλλόγουσ που αρικμοφν πάνω από χίλια (1.000) μζλθ, θ 

ψθφοφορία μπορεί να γίνεται δφο (2) ςυνεχόμενεσ θμζρεσ, Κυριακι και Δευτζρα. Θ 

απόφαςθ αυτι τοιχοκολλάται ςτο κατάςτθμα του Συλλόγου και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα 

του Συλλόγου ςτο διαδίκτυο, αν υπάρχει, ςαράντα (40) τουλάχιςτον θμερολογιακζσ θμζρεσ 

πριν τθν θμζρα τθσ εκλογισ. Σε αυτιν τθν απόφαςθ ορίηεται και ο αρικμόσ των εκλεκτζων 

μελϊν. 

2. Τα μζλθ καλοφνται με ατομικζσ προςκλιςεισ, οι οποίεσ αποςτζλλονται τουλάχιςτον προ 

τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν ταχυδρομικά με απόδειξθ αποςτολισ, μποροφν δε να 

ςταλοφν τθλεομοιοτυπικά (φαξ) ι με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), εφόςον 

αποδεικνφεται θ αποςτολι και βεβαιϊνεται θ θμζρα και χρονολογία αυτισ και θ υπογραφι 

του προςϊπου που ζκανε τθν πρόςκλθςθ. Στισ προςκλιςεισ ςθμειϊνεται θ θμζρα και θ 

ϊρα τθσ ζναρξθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, το κατάςτθμα τθσ ψθφοφορίασ ι τα εκλογικά τμιματα, 

αν υπάρχουν περιςςότερα, και ο αρικμόσ των εκλεκτζων μελϊν του Διοικθτικοφ και 

Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ, κακϊσ και των εκπροςϊπων ςτον 

Ρ.Ι.Σ. 

3. Θ εκλογι, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του εςωτερικοφ κανονιςμοφ, γίνεται με 

ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ιατρικοφ Συλλόγου 



 

 

(εκλογικοί κατάλογοι, προετοιμαςία χϊρων, καλπϊν, ψθφοδελτίων, φακζλων κλπ.). Για τθ 

διενζργεια των αρχαιρεςιϊν αρμόδια είναι τριμελισ Εφορευτικι Επιτροπι, θ οποία 

αποτελείται από ζναν εκπρόςωπο τθσ οικείασ περιφζρειασ, με το νόμιμο αναπλθρωτι του, 

ωσ πρόεδρο και δφο μζλθ, μθ υποψθφίουσ, τα οποία ορίηονται με ιςάρικμα 

αναπλθρωματικά, με κλιρωςθ από τα μζλθ του Ιατρικοφ Συλλόγου που ζχουν δικαίωμα 

ψιφου. Θ κλιρωςθ διενεργείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο πζντε (5) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ πριν τισ εκλογζσ ςε ειδικι ςυνεδρίαςθ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του 

εςωτερικοφ κανονιςμοφ. 

Στουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ, ςτουσ οποίουσ θ εκλογι ενεργείται κατά τμιματα, ςυγκροτείται 

με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ιατρικοφ Συλλόγου, Κεντρικι Εφορευτικι 

Επιτροπι που απαρτίηεται από ζναν εκπρόςωπο τθσ οικείασ περιφζρειασ, ο οποίοσ 

προΐςταται διεφκυνςθσ ι τμιματοσ αυτισ, ωσ πρόεδρο, με το νόμιμο αναπλθρωτι του, και 

από τζςςερα μζλθ του Ιατρικοφ Συλλόγου. Τα μζλθ-ιατροί των εφορευτικϊν επιτροπϊν 

ορίηονται, με ιςάρικμα αναπλθρωματικά τουσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ιατρικοφ 

Συλλόγου με κλιρο, από τα μθ υποψιφια μζλθ. 

Ηθτιματα εγκυρότθτασ ψθφοδελτίων κακϊσ και κάκε άλλο ηιτθμα που αφορά τθ 

διαδικαςία των αρχαιρεςιϊν κρίνονται από τα μζλθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ. 

4. Θ εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, τθσ 

Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και των εκπροςϊπων ςτον Ρ.Ι.Σ. γίνεται με μυςτικι ψθφοφορία με 

χωριςτά για κάκε όργανο ψθφοδζλτια και φακζλουσ με το ίδιο χρϊμα κατά περίπτωςθ, με 

το ςφςτθμα τθσ απλισ αναλογικισ. Τα ψθφοδζλτια είναι ζντυπα, φζρουν μελανό χρϊμα 

γραμματοςειράσ και καταςκευάηονται με μζριμνα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και δαπάνθ 

του Ιατρικοφ Συλλόγου, κατά τα ανωτζρω.  

5. Ο κάκε ςυνδυαςμόσ και μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ ορίηει ζναν αντιπρόςωπο, με ζναν 

αναπλθρωτι, από τουσ ιατροφσ που ζχουν δικαίωμα ψιφου, ο οποίοσ παρίςταται ςτο χϊρο 

τθσ ψθφοφορίασ. 

6. Κατά τθν θμζρα τθσ ψθφοφορίασ ο εκλογζασ που ζχει δικαίωμα ψιφου προςερχόμενοσ 

ςτθν αίκουςα διεξαγωγισ τθσ ψθφοφορίασ, αφοφ επιβεβαιωκοφν τα ςτοιχεία τθσ 

ταυτότθτάσ του από τα μζλθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ, παραλαμβάνει από αυτιν 

τζςςερισ φακζλουσ ςφραγιςμζνουσ με τθ ςφραγίδα του Συλλόγου (ζνα για το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο, ζνα για το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, ζνα για τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι και ζνα για 

τουσ εκπροςϊπουσ ςτον Ρ.Ι.Σ.) και ςειρά ψθφοδελτίων, ςτα οποία περιλαμβάνονται και 

λευκά ψθφοδζλτια, και αποςφρεται ςε ιδιαίτερο χϊρο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται το απόρρθτο 

τθσ ψθφοφορίασ. Θ υπζρ των υποψθφίων προτίμθςθ εκφράηεται με ςταυρό που τίκεται 



 

 

δίπλα ςτο όνομα του υποψθφίου για το Διοικθτικό Συμβοφλιο, τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι, 

το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο και ωσ εκπροςϊπου ςτον Ρ.Ι.Σ.. Ο κάκε εκλογζασ μπορεί να 

προτιμιςει κατ’ ανϊτατο όριο τόςουσ υποψθφίουσ και να κζςει τόςουσ ςταυροφσ όςοσ και 

ο αρικμόσ των εκλεγόμενων μελϊν ςτο κακζνα από τα παραπάνω όργανα. Ρεριςςότεροι 

ςταυροί δεν λαμβάνονται υπόψθ και το ψθφοδζλτιο προςμετράται υπζρ του ςυνδυαςμοφ. 

Αν δεν τεκοφν ςταυροί προτίμθςθσ, το ψθφοδζλτιο προςμετράται υπζρ του ςυνδυαςμοφ ι 

του μεμονωμζνου υποψθφίου. Οι υποψιφιοι Ρρόεδροι του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου του 

Ιατρικοφ Συλλόγου  δεν χρειάηονται ςταυρό προτίμθςθσ και κεωρείται ότι ζλαβαν το 

ςφνολο των ψθφοδελτίων του ςυνδυαςμοφ που ανικουν. Εάν λάβουν ςταυρό, το 

ψθφοδζλτιο δεν κεωρείται άκυρο για το λόγο αυτό. Ακολοφκωσ, τα ψθφοδζλτια 

εγκλείονται ςτουσ οικείουσ φακζλουσ, οι οποίοι ρίχνονται ςτισ προσ τοφτο τοποκετθμζνεσ 

ψθφοδόχουσ ιδιοχείρωσ από τον εκλογζα. Ρριν αποχωριςει ο εκλογζασ, υπογράφει ωσ 

ψθφίςασ ςτον εκλογικό κατάλογο και διαγράφεται από τθν Εφορευτικι Επιτροπι. 

7. Κατά το χρόνο τθσ ψθφοφορίασ απαγορεφεται ςτθν αίκουςα ψθφοφορίασ θ παραμονι 

άλλων προςϊπων εκτόσ από τα μζλθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ, των αντιπροςϊπων των 

ςυνδυαςμϊν ι των μεμονωμζνων υποψθφίων και αυτϊν που αςκοφν το εκλογικό τουσ 

δικαίωμα ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ. 

8. Θ ψθφοφορία λιγει με τθν δφςθ του θλίου, εκτόσ αν θ Εφορευτικι Επιτροπι αποφαςίςει 

διαφορετικά, λόγω του ότι ζχουν ψθφίςει όλοι οι εγγεγραμμζνοι. Ραράταςθ τθσ 

ψθφοφορίασ πζρα από τθ λιξθσ τθσ μπορεί να υπάρξει με προθγοφμενθ απόφαςθ τθσ 

Εφορευτικισ Επιτροπισ ειδικά αιτιολογθμζνθ.  

9. Μετά τθ λιξθ τθσ ψθφοφορίασ αρχίηει θ διαλογι των ψθφοδελτίων, τα οποία 

αρικμοφνται και μονογράφονται από τα μζλθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ και ςυντάςςεται 

πίνακασ, ςτον οποίο αναγράφονται τα ονόματα των ψθφιςκζντων και ο αρικμόσ των 

ψιφων που ζλαβε ο κακζνασ. Τα λευκά και τα άκυρα ψθφοδζλτια λαμβάνουν δικι τουσ 

αρίκμθςθ. Για τθ διαλογι ςυντάςςεται ιδιαίτερο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μζλθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ. 

10. Άκυρα είναι τα ψθφοδζλτια που: α) δεν είναι ζντυπα και με μελανι γραμματοςειρά, β) 

φζρουν διαγραφζσ, προςκικεσ ονομάτων υποψθφίων από άλλουσ ςυνδυαςμοφσ και εν 

γζνει αλλοιϊςεισ ςτο περιεχόμενό τουσ, γ) φζρουν λζξεισ, φράςεισ, υπογραμμίςεισ, 

ςτίγματα ι άλλα ςθμεία, εφόςον δφνανται να κεωρθκοφν διακριτικά γνωρίςματα που 

παραβιάηουν το απόρρθτο τθσ ψθφοφορίασ, δ) ο φάκελοσ ςτον οποίο περιζχονται δεν 

φζρει τθ ςφραγίδα του Συλλόγου, ε) εκτυπϊκθκαν ςε χαρτί, το οποίο ολοφάνερα διαφζρει 

ςτο χρϊμα από αυτό που χοριγθςε ο Σφλλογοσ ι με τυπογραφικά ςτοιχεία πρόδθλα 



 

 

διαφορετικά, ςτ) ζχουν ςχιμα ι διαςτάςεισ διαφορετικά από αυτά που χορθγικθκαν από 

το Σφλλογο, η) βρίςκονται ςτον ίδιο φάκελο με άλλα ζγκυρα ι άκυρα ψθφοδζλτια του ίδιου 

ι άλλου ςυνδυαςμοφ. 

11. Τα λευκά και άκυρα ψθφοδζλτια δεν προςμετροφνται ςτα ζγκυρα. 

12. Επιτυχόντεσ του ςυνδυαςμοφ ι μεμονωμζνου ψθφοδελτίου κεωροφνται αυτοί που 

ζλαβαν τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ. Σε περίπτωςθ ιςοςταυρίασ διενεργείται κλιρωςθ 

από τθν Εφορευτικι Επιτροπι. 

13. Ο κάκε ςυνδυαςμόσ παίρνει τόςεσ ζδρεσ όςεσ αναλογοφν ςτον αρικμό των ψιφων που 

ζλαβε. Για το ςκοπό αυτό, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ζγκυρων ψθφοδελτίων διαιρείται με 

τον αρικμό των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, τθσ 

Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και των εκπροςϊπων ςτον Ρ.Ι.Σ.. Το πθλίκο που προκφπτει από τθν 

κάκε διαίρεςθ, παραλειπομζνου του τυχόν κλάςματοσ, είναι το εκλογικό μζτρο και όςεσ 

φορζσ διαιρεί αυτό τον αρικμό των ψθφοδελτίων που ζλαβε ο κάκε ςυνδυαςμόσ για κάκε 

όργανο, τόςεσ ζδρεσ και εκλζγει αυτόσ. Μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ, που ζλαβε αρικμό 

ψιφων ίςο με το εκλογικό μζτρο ι μεγαλφτερο από αυτόν, εκλζγεται μόνοσ. 

Αν από τθν πρϊτθ κατανομι παραμείνουν αδιάκετεσ ζδρεσ (κζςεισ για το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο, το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, τθν Εξελεγκτικι Επιτροπι και εκπροςϊπων ςτον 

Ρ.Ι.Σ.), ακολουκεί δεφτερθ κατανομι, που γίνεται με τθ χρθςιμοποίθςθ των υπολοίπων που 

ζχουν οι ςυνδυαςμοί που μετείχαν ςτθν πρϊτθ κατανομι και των ψθφοδελτίων που 

ςυγκζντρωςαν οι ςυνδυαςμοί και οι μεμονωμζνοι υποψιφιοι που δεν πιραν ζδρα από τθν 

πρϊτθ κατανομι. Το άκροιςμά τουσ διαιρείται με τον αρικμό των αδιάκετων εδρϊν. Το νζο 

πθλίκο, παραλειπομζνου του τυχόν κλάςματοσ, δίνει το νζο εκλογικό μζτρο και όςεσ φορζσ 

διαιρεί αυτό ςτο ςφνολο των υπολοίπων κάκε ςυνδυαςμοφ που πιρε κζςθ από τθν πρϊτθ 

κατανομι ι ςτο ςφνολο των ψθφοδελτίων που πιραν οι ςυνδυαςμοί ι μεμονωμζνοι 

υποψιφιοι που δεν πιραν ζδρα από τθν πρϊτθ κατανομι, τόςεσ ζδρεσ  και είναι ο αρικμόσ 

των εδρϊν που δίνονται ςε αυτόν. 

Αν και μετά τθ δεφτερθ κατανομι παραμείνουν αδιάκετεσ ζδρεσ ι κανζνασ ςυνδυαςμόσ ι 

μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ δεν πάρει ζδρα, γίνεται τρίτθ κατανομι. Σ’ αυτιν παίρνουν μζροσ 

όλοι οι ςυνδυαςμοί και οι μεμονωμζνοι υποψιφιοι που πιραν μζροσ ςτισ εκλογζσ. Τθν 

αδιάκετθ ι τισ αδιάκετεσ ζδρεσ παίρνουν οι ςυνδυαςμοί ι μεμονωμζνοι υποψιφιοι, των 

οποίων ο αρικμόσ των υπόλοιπων ψθφοδελτίων για τουσ ςυνδυαςμοφσ και το ςφνολο των 

ψθφοδελτίων για τουσ ςυνδυαςμοφσ που δεν πιραν ζδρα ςτθν πρϊτθ και δεφτερθ 

κατανομι, και για τουσ μεμονωμζνουσ, είναι πιο κοντά ςτο μζτρο τθσ πρϊτθσ κατανομισ, 

με τθ ςειρά, μζχρι να διατεκεί και θ τελευταία ζδρα. 



 

 

14. Οι ενςτάςεισ κατά του κφρουσ των αρχαιρεςιϊν υποβάλλονται ςτον Ιατρικό Σφλλογο 

εντόσ προκεςμίασ οκτϊ (8) θμερϊν που αρχίηει τθν επομζνθ τθσ θμζρα διενζργειασ των 

αρχαιρεςιϊν.  

15. Ο αρμόδιοσ Συντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ,  ςτον οποίο υποβάλλονται όλα τα 

ζγγραφα των αρχαιρεςιϊν, εκδίδει  εντόσ μθνόσ απόφαςθ επικφρωςθσ των 

αποτελεςμάτων.  

16. Σε περίπτωςθ μερικισ ι ολικισ ακφρωςθσ εκλογισ ο οικείοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ 

διενεργεί νζα εκλογι το αργότερο ςε δφο (2) μινεσ,  τθρουμζνθσ τθσ διαδικαςίασ του 

παρόντοσ. 

 

Άρκρο 307 

Αρχαιρεςίεσ – Διαδικαςία ςε Εκλογικά Τμιματα 

1. Στουσ Συλλόγουσ ςτουσ οποίουσ υπάρχουν εγγεγραμμζνα ςτο μθτρϊο περιςςότερα από 

πεντακόςια (500) μζλθ με δικαίωμα ψιφου, θ εκλογι μπορεί να ενεργθκεί κατά τμιματα, 

τα οποία ορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του οικείου Ιατρικοφ 

Συλλόγου, κακζνα δε από αυτά πρζπει να περιλαμβάνει μζχρι πεντακόςιουσ (500) εκλογείσ 

κατά ςειρά του αφξοντοσ αρικμοφ του εκλογικοφ καταλόγου. Υπόλοιπο εκλογζων, εάν μεν 

υπερβαίνει τουσ διακόςιουσ πενιντα (250), αποτελεί ιδιαίτερο τμιμα, αλλιϊσ 

ενςωματϊνεται ςτο προθγοφμενο. 

2. Θ εκλογι ςτα τμιματα τθσ παρ. 1 διενεργείται με μζριμνα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου και λαμβάνονται μζτρα για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

ψθφοφορίασ και τθν εξαςφάλιςθ του απορριτου και αδιάβλθτου αυτισ. 

3. Ωσ εκλογικά τμιματα μποροφν να ορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου και νοςθλευτικά ιδρφματα κακϊσ και δθμόςια κτίρια, 

κατάλλθλα προσ το ςκοπό αυτό. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται και ο αρικμόσ των εκλογζων 

κάκε τμιματοσ, οι οποίοι αναγράφονται κατ’ αλφαβθτικι ςειρά, κακϊσ και θ διάρκεια τθσ 

ψθφοφορίασ. Θ απόφαςθ αυτι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου γνωςτοποιείται προσ τα μζλθ 

του Ιατρικοφ Συλλόγου με ανάρτθςθ ςχετικισ ανακοίνωςθσ ςτα γραφεία του Ιατρικοφ 

Συλλόγου και τθν ιςτοςελίδα του, τουλάχιςτον τζςςερισ (4) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τισ 

εκλογζσ. Εκλογικά τμιματα, με απόφαςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μπορεί να ιδρφονται και 

εκτόσ τθσ ζδρασ του Ιατρικοφ Συλλόγου.  

4. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο με απόφαςι του μπορεί να επιτρζψει τθν επιςτολικι ι 

θλεκτρονικι ψιφο, ορίηοντασ τισ  ςχετικζσ  προχποκζςεισ και λεπτομζρειεσ, και τον 



 

 

απαραίτθτο εξοπλιςμό, με κριτιριο πάντοτε τθ διαςφάλιςθ τθσ αποφυγισ νόκευςθσ του 

εκλογικοφ αποτελζςματοσ.  

5. Οι Εφορευτικζσ Επιτροπζσ των Τμθμάτων, μετά το πζρασ τθσ ψθφοφορίασ, διαβιβάηουν 

τα αποτελζςματα με τα ςχετικά πρακτικά και τισ τυχόν υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ ςτθν 

Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, για να αποφανκεί ςχετικά.  

6. Θ Κεντρικι Εφορευτικι Επιτροπι, μετά από ζλεγχο των αποτελεςμάτων, προβαίνει ςτθν 

ανακιρυξθ των εκλεγομζνων και ςυντάςςει ςχετικό πρακτικό, ςτο οποίο εμφαίνονται τα 

τελικά αποτελζςματα τθσ εκλογισ. 

7. Κατά τα λοιπά ακολουκείται και ςτα εκλογικά τμιματα θ διαδικαςία του προθγοφμενου 

άρκρου.  

 

Άρκρο 308 

Διοικθτικό Συμβοφλιο – Συγκρότθςθ ςε ςϊμα 

1. Εντόσ οκτϊ (8) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επικφρωςθ των αρχαιρεςιϊν ςφμφωνα 

με τθν παρ. 15 του άρκρου 306, ο πρϊτοσ ςε ςταυροφσ εκλεγείσ από το ψθφοδζλτιο που 

ζλαβε τισ περιςςότερεσ ψιφουσ, καλεί τουσ εκλεγζντεσ ςυμβοφλουσ προσ εκλογι 

Ρροζδρου, Αντιπροζδρων, Γενικοφ Γραμματζα και Ταμία. Αυτοί εκλζγονται με μυςτικι 

ψθφοφορία δια ψθφοδελτίων με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, ςτισ δφο πρϊτεσ ςυνεδριάςεισ. Εάν δεν επιτευχκεί απόλυτθ πλειοψθφία, 

εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτο άρκρο 282. 

2. Θ κθτεία των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και του 

Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου είναι τετραετισ. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ 

Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου είναι επανεκλζξιμα.  

3. Εντόσ οκτϊ (8) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςυγκρότθςθ ςε ςϊμα του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου υποβάλλεται ςτον Ρ.Ι.Σ. θ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και 

δείγμα υπογραφισ όλων των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του Ρεικαρχικοφ 

Συμβουλίου. 

4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ ορίηονται οι άδειεσ των μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου των Ιατρικϊν Συλλόγων. 

 

Άρκρο 309 

Διοικθτικό Συμβοφλιο - Αρμοδιότθτα 

1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ιατρικοφ Συλλόγου:  



 

 

α) εκπροςωπεί τον Ιατρικό Σφλλογο και τουσ ιατροφσ μζλθ του, 

β) διοικεί και διαχειρίηεται και αποφαςίηει για όλεσ τισ  εν γζνει τισ υποκζςεισ του Συλλόγου 

και εκτελεί όλεσ τισ δια του παρόντοσ ανατικζμενεσ ςε αυτό αρμοδιότθτεσ, 

γ) καταρτίηει δικαιοπραξίεσ και ςυνάπτει ςυμβάςεισ για τα μζλθ του Συλλόγου που 

ςυναινοφν, 

δ) εκτελεί τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Ιατρικοφ Συλλόγου και τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ του Ρ.Ι.Σ., 

ε) ςυμμετζχει, όπου ο νόμοσ προβλζπει,  ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

των νοςοκομείων τθσ περιφζρειασ του Ιατρικοφ Συλλόγου, με τον Ρρόεδρό του ι με 

εκπρόςωπο που ορίηεται με απόφαςι του. Τα μζλθ που ορίηονται ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο νοςοκομείων υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν άμεςα και κατά τακτά διαςτιματα 

το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ιατρικοφ Συλλόγου. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να 

ανακαλζςει τον εκπρόςωπο, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του αν αυτόσ δεν ανταποκρίνεται 

ςτα κακικοντά του, και να ορίςει άλλον.  

2. Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου υπόκεινται ςτον ζλεγχο τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ του Συλλόγου, του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. και του Υπουργείου 

Υγείασ. 

 

Άρκρο 310 

Διοικθτικό Συμβοφλιο - Συνεδριάςεισ 

1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκαλεί ςε ςυνεδρίαςθ ο Ρρόεδροσ. Θ πρόςκλθςθ των μελϊν 

του γίνεται με ατομικζσ προςκλιςεισ, οι οποίεσ αποςτζλλονται, τουλάχιςτον προ τεςςάρων 

(4) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, ταχυδρομικά με απόδειξθ 

αποςτολισ, μποροφν δε να ςταλοφν τθλεομοιοτυπικά (φαξ) ι με μινυμα θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (email) ι και τθλεφωνικά, με βεβαίωςθ τθσ γραμματείασ, ι και με SMS, 

εφόςον αποδεικνφεται θ αποςτολι και βεβαιϊνεται θ θμζρα και χρονολογία αυτισ και θ 

υπογραφι του προςϊπου που ζκανε τθν πρόςκλθςθ. Στθν πρόςκλθςθ ορίηεται ο τόποσ και 

ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ και τα προσ ςυηιτθςθ κζματα. Ρζραν των αναγραφομζνων ςτθν 

πρόςκλθςθ κεμάτων, ςτθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να ςυηθτθκεί και 

άλλο κζμα, εφόςον προτακεί τοφτο και γίνει δεκτό προσ ςυηιτθςθ από τθν πλειοψθφία των 

μελϊν που παρίςτανται. Για ζκτακτα ηθτιματα θ προκεςμία τθσ πρόςκλθςθσ είναι είκοςι 

τζςςερισ (24) ϊρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ, θ οποία ςτθν περίπτωςθ αυτι μπορεί να γίνει 

και με τθλεδιάςκεψθ.  



 

 

2. Ο Ρρόεδροσ οφείλει να ςυγκαλεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο εντόσ δεκαπζντε (15) 

θμερολογιακϊν θμερϊν, όταν ηθτθκεί αυτό εγγράφωσ από το ζνα τρίτο (1/3) των μελϊν. 

3. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία όταν ο αρικμόσ των παριςταμζνων μελϊν 

είναι μεγαλφτεροσ των απόντων. Σε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ απαρτίασ, το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο αναβάλλεται για τθν επόμενθ θμζρα, κατά τθν οποία κεωρείται ότι βρίςκεται ςε 

απαρτία οςαδιποτε και αν είναι τα παρόντα μζλθ. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με φανερι 

ψθφοφορία κατά πλειοψθφία, ενϊ επί ιςοψθφίασ υπεριςχφει θ γνϊμθ του Ρροζδρου. Οι 

αποφάςεισ λαμβάνονται με μυςτικι ψθφοφορία, όταν πρόκειται περί προςωπικϊν 

ηθτθμάτων. 

4. Αν κενωκεί κζςθ ςυμβοφλου, αυτι καταλαμβάνει ο κατά ςειρά επιλαχϊν από το 

ςυνδυαςμό με τον οποίο εκλζχκθκε. Αν είναι μεμονωμζνοσ υποψιφιοσ χωρίσ επιλαχόντα, 

τθν ζδρα καταλαμβάνει θ πλειοψθφοφςα παράταξθ. 

5. Πποιο μζλοσ απζχει αδικαιολόγθτα από τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

επί τρεισ (3) ςυνεχείσ ςυνεδριάςεισ, αντικακίςταται υποχρεωτικά με απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςφμφωνα με τθν παρ. 4. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί 

προςφυγι από τον αντικακιςτάμενο, εντόσ προκεςμίασ οκτϊ (8) θμερολογιακϊν θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςι τθσ ς’ αυτόν, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ., το οποίο 

αποφαςίηει αμετακλιτωσ εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν. 

6. Κατά τθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθροφνται πρακτικά, ςτα οποία 

μνθμονεφονται, ιδίωσ, τα ονόματα και θ ιδιότθτα των παριςταμζνων μελϊν και αυτϊν που 

ζλαβαν το λόγο, ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, τα κζματα που ςυηθτικθκαν με 

ςυνοπτικι αλλά περιεκτικι αναφορά ςτο περιεχόμενό τουσ, θ μορφι και τα αποτελζςματα 

τθσ ψθφοφορίασ και οι αποφάςεισ που ελιφκθςαν, οι εκατζρωκεν απόψεισ και θ 

διαλογικι ςυηιτθςθ που ζλαβε χϊρα. Στο πρακτικό καταχωρίηονται οι γνϊμεσ των μελϊν 

που μειοψιφθςαν, ςε περίπτωςθ δε φανερισ ψθφοφορίασ και τα ονόματα τοφτων. Θ 

υπογραφι του Ρροζδρου ι του αναπλθρωτι του και του Γραμματζα αρκεί για τθ νόμιμθ 

υπόςταςθ κάκε απόφαςθσ και πράξθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

7. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να λειτουργιςει, όχι όμωσ πζρα από ζνα τρίμθνο, αν 

κάποια από τα μζλθ του εκλείψουν ι αποχωριςουν για οποιονδιποτε λόγο ι απωλζςουν 

τθν ιδιότθτα βάςει τθσ οποίασ ορίςτθκαν, εφόςον κατά τισ ςυνεδριάςεισ του τα λοιπά μζλθ 

επαρκοφν ϊςτε να υπάρχει απαρτία. 

8. Θ αντικατάςταςθ μζλουσ πριν από τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, εκτόσ από τα οριηόμενα ςτθν 

παρ.5, είναι δυνατι μόνο για λόγο αναγόμενο ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του, ο οποίοσ 

πρζπει να βεβαιϊνεται ςτθ ςχετικι πράξθ. 



 

 

9. Θ τυχόν κατά παράνομο τρόπο κτιςθ τθσ ιδιότθτασ με τθν οποία κάποιοσ ορίςτθκε μζλοσ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν επθρεάηει τθ νομιμότθτα τθσ ςυγκρότθςθσ του οργάνου. 

 

Άρκρο 311 

Ρρόεδροσ 

1. Ο Ρρόεδροσ διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ και εκπροςωπεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ιατρικοφ Συλλόγου ενϊπιον κάκε 

δικαςτικισ ι άλλθσ αρχισ και κάκε τρίτου. 

2. Τον Ρρόεδρο, όταν κωλφεται, αναπλθρϊνει ο Αντιπρόεδροσ και, όταν κωλφεται αυτόσ, ο 

αρχαιότεροσ κατά τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Άρκρο 312 

Γραμματζασ 

1. Ο Γραμματζασ ςυντάςςει τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

και τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, 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. 

2. Σε περίπτωςθ κωλφματοσ ο Γραμματζασ αναπλθρϊνεται από άλλο Σφμβουλο, ο οποίοσ 

υποδεικνφεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο.  

 

Άρκρο 313 

Ταμίασ 

1. Ο Ταμίασ φυλάςςει τθ χρθματικι και κάκε άλλθ περιουςία του Ιατρικοφ 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 τθ Γενικι Συνζλευςθ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο και να 

δίνει ακριβι απολογιςμό κατά το τζλοσ κάκε οικονομικοφ ζτουσ. 

2. Κάκε είςπραξθ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του Ιατρικοφ Συλλόγου ενεργείται από τον 

Ταμία ι τον εντεταλμζνο από το Διοικθτικό Συμβοφλιο υπάλλθλο του Συλλόγου. 

3. Τα βιβλία αρικμοφνται και μονογράφονται από τον Ρρόεδρο του Συλλόγου και τον 

Ταμία. 

4. Κάκε πλθρωμι ενεργείται με ζγγραφθ εντολι του Ρροζδρου και του Γραμματζα. 



 

 

5. Σε περίπτωςθ κωλφματοσ ο Ταμίασ αναπλθρϊνεται από άλλο μζλοσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, που υποδεικνφεται από αυτό. Πταν τα ειςπραττόμενα υπερβαίνουν τα ςυνικθ 

μθνιαία ζξοδα του Συλλόγου, ο Ταμίασ υποχρεοφται να κατακζςει αυτά ςτθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ ι ςε μία από τισ αναγνωριςμζνεσ ςτθν Ελλάδα Τράπεηεσ, που κακορίηεται από το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

 

Άρκρο 314 

Εξελεγκτικι Επιτροπι 

1. Θ Εξελεγκτικι Επιτροπι αποτελείται από τρείσ (3) ελεγκτζσ μζλθ του Ιατρικοφ Συλλόγου, 

οι οποίοι εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ ταυτόχρονα με τισ αρχαιρεςίεσ προσ 

ανάδειξθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου, Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου και εκπροςϊπων ςτον Ρ.Ι.Σ.  

Αρμοδιότθτα τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ είναι ο ζλεγχοσ των βιβλίων, των ςτοιχείων και 

τθσ εν γζνει οικονομικισ διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και θ ςφνταξθ και 

υποβολι ζκκεςθσ ελζγχου ςτον Ρρόεδρο του Ιατρικοφ Συλλόγου δεκαπζντε (15) 

τουλάχιςτον θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθ ςυνζλευςθ,  ςτθν  οποία κα λογοδοτιςει το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

2. Θ Εξελεγκτικι Επιτροπι ςυγκαλείται  από τον Ρρόεδρο του Ιατρικοφ Συλλόγου μετά τθν 

ζγκριςθ των αρχαιρεςιϊν από τθν Ρεριφζρεια, ςυνεδριάηει ςτα γραφεία του Συλλόγου και 

εκλζγει Ρρόεδρο από τα μζλθ τθσ. Ο Ρρόεδροσ τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ ςυγκαλεί τα 

μζλθ τθσ ςε ςυνεδρίαςθ, όποτε απαιτείται. Θ Εξελεγκτικι Επιτροπι προβαίνει ςε ζλεγχο τθσ 

διαχείριςθσ του Συλλόγου όταν κρίνει αυτό αναγκαίο. Θ ςχετικι ζκκεςθ υποβάλλεται κατά 

τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1. 

3. Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου υποχρεοφται να υποβάλλει τθν ζκκεςθ των 

παρ. 1 και 2 εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ς’ αυτόν 

από τουσ ελεγκτζσ ςτον Ρ.Ι.Σ. και να παρζχει αντίγραφο ςε κάκε αιτοφντα. Θ ζκκεςθ 

αναγιγνϊςκεται ενϊπιον τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κατά τθν ετιςια λογοδοςία του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

Άρκρο 315 

Ειςφορζσ – Υποχρεϊςεισ προσ Ρ.Ι.Σ. 

1. Τα μζλθ του Ιατρικοφ Συλλόγου υποχρεοφνται ςε ετιςια ειςφορά, θ οποία κακορίηεται 

κατ’ ζτοσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο κάκε Ιατρικοφ Συλλόγου, κατά τθν ζναρξθ του νζου 

οικονομικοφ ζτουσ, ανάλογα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ. Ομοίωσ υποχρεοφνται ςε ετιςια 



 

 

ειςφορά αυτοί που ζχουν εγγραφεί ςτο ειδικό μθτρϊο άλλου Ιατρικοφ Συλλόγου από 

εκείνον ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνα μζλθ. Για ιατρικζσ εταιρείεσ, ιατροφσ μζλθ ΔΕΡ 

μπορεί να προβλζπεται κλιμάκωςθ των ειςφορϊν.  

2. Οι ειςφορζσ τθσ παρ. 1 καταβάλλονται μζχρι τζλοσ Φεβρουαρίου του επομζνου ζτουσ. Ο 

ιατρόσ που δεν κατζβαλε εμπρόκεςμα τισ ειςφορζσ του υποχρεοφται ςε καταβολι 

ειςφοράσ προςαυξθμζνθσ νομίμωσ. Για κακυςτζρθςθ πζραν των ζξι (6) μθνϊν, ο ιατρόσ 

παραπζμπεται με ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και προςωπικι ευκφνθ του Ταμία 

του Ιατρικοφ Συλλόγου ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο και τιμωρείται με πρόςτιμο μζχρι του 

οφειλόμενου ποςοφ τθσ ειςφοράσ του. Ιατρόσ που δεν υπζβαλε ειςφορά επί τριετία 

διαγράφεται από τα μθτρϊα του Ιατρικοφ Συλλόγου με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μετά από προθγοφμενθ ακρόαςθ του ιατροφ. Ανάλογα ιςχφουν 

και για ιατροφσ εγγεγραμμζνουσ ςτα Ειδικά Μθτρϊα Ιατρικϊν Συλλόγων ςτουσ οποίουσ δεν 

είναι μζλθ.  

3. Από τθν ειςφορά απαλλάςςονται οι νεοεγγραφζντεσ 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. Για το χρονικό αυτό διάςτθμα 

πρϊτου ζτουσ των νεοεγγραφζντων, κθτείασ ι ανεργίασ δεν παρακρατείται και δεν 

καταβάλλεται από τουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ θ ειςφορά τουσ προσ τον Ρανελλινιο Ιατρικό 

Σφλλογο, όπωσ περιγράφεται ςτθν επόμενθ παράγραφο.  

4. Οι Ιατρικοί Σφλλογοι καταβάλλουν ςτον Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο, ωσ υποχρεωτικι 

υπζρ αυτοφ ειςφορά, για τα τακτικά μζλθ τουσ ποςό που προτείνεται με απόφαςθ τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ του Ρανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου. Καταβάλλουν επίςθσ αντίςτοιχθ 

ειςφορά προσ τον Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο για τα μζλθ, φυςικά και νομικά πρόςωπα, 

που είναι εγγεγραμμζνα ςτα Ειδικά Μθτρϊα, όπωσ ανωτζρω περιγράφονται.  

5. Για τθν είςπραξθ τθσ ειςφοράσ αυτισ είναι υπεφκυνοι ο Ρρόεδροσ και ο Ταμίασ κάκε 

Ιατρικοφ Συλλόγου, οι οποίοι καταβάλλουν αυτι αμελλθτί ςτον Ρανελλινιο Ιατρικό 

Σφλλογο.  

Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ τθσ καταβολισ πζραν του ενόσ ζτουσ ςυνιςτά πεικαρχικό 

παράπτωμα για τον Ρρόεδρο και τον Ταμία κάκε Ιατρικοφ Συλλόγου που εκδικάηεται από 

το Α.Ρ.Σ.Ι. μετά από παραπομπι από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ. Θ επιβαλλόμενθ 

πεικαρχικι ποινι είναι αυτι του προςτίμου μζχρι ζκπτωςθσ από το αξίωμα, οφείλεται δε 

νόμιμοσ τόκοσ υπερθμερίασ.   



 

 

6. Κάκε Ιατρικόσ Σφλλογοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτον Ρανελλινιο Ιατρικό Σφλλογο τθν 

ζκκεςθ των ελεγκτϊν, τθν ετιςια λογοδοςία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τον 

προχπολογιςμό του. 

7. Οι Ιατρικοί Σφλλογοι μποροφν να ειςπράττουν «δικαίωμα εγγραφισ» από τα 

νεοεγγραφόμενα ςτα μθτρϊα τουσ μζλθ. Το ποςό για το δικαίωμα εγγραφισ ορίηεται με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ιατρικοφ Συλλόγου. 

 

Άρκρο 316 

Εποπτεία Υπουργοφ 

Πλοι οι ανά το κράτοσ Ιατρικοί Σφλλογοι κακϊσ και ο Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ Σφλλογοσ 

υπάγονται ςτθν εποπτεία του Υπουργοφ Υγείασ.  

 

Άρκρο 317 

Αναςτολι αρχαιρεςιϊν 

Ο Υπουργόσ Υγείασ μπορεί με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, μετά από πρόταςθ του Ρ.I.Σ., 

να αναςτζλλει για χρονικό διάςτθμα, που δεν υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ, τθ διενζργεια 

αρχαιρεςιϊν για τθν ανάδειξθ Διοικθτικϊν και Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων, Εξελεγκτικισ 

Επιτροπισ, εκπροςϊπων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ του Ρ.Ι.Σ. των Ιατρικϊν Συλλόγων κακϊσ και 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Εξελεγκτικισ Επιτροπισ και του Α.Ρ.Σ.Ι. του Ρανελλθνίου 

Ιατρικοφ Συλλόγου. 

 

Άρκρο 318 

Δικαςτικι και εξϊδικθ εκπροςϊπθςθ Ρ.Ι.Σ. και Ιατρικϊν Συλλόγων 

Οι Ιατρικοί Σφλλογοι και ο Ρ.Ι.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 ςυνάδει με τουσ 

ςκοποφσ τουσ,  και εν γζνει για κάκε προςβολι του ιατρικοφ επαγγζλματοσ. Ιδιαίτερα οι 

Ιατρικοί Σφλλογοι και ο Ρ.Ι.Σ. ζχουν ζννομο ςυμφζρον και δικαιοφνται να παρίςτανται ωσ 

πολιτικϊσ ενάγοντεσ ςε ποινικζσ δίκεσ εναντίον ιατρϊν για παραβάςεισ τθσ ιατρικισ 

νομοκεςίασ ι τρίτων που προςβάλλουν με οποιονδιποτε τρόπο τθν τιμι και τθν υπόλθψθ 

των ιατρϊν και το ιατρικό επάγγελμα εν γζνει, ανεξαρτιτωσ αν οι κιγόμενοι ιατροί ζχουν 



 

 

αςκιςει για τθν ίδια αιτία τα κατά νόμο δικαιϊματά τουσ. Επιπλζον ο Ρ.Ι.Σ. και οι Ιατρικοί 

Σφλλογοι δικαιοφνται και νομιμοποιοφνται ενεργθτικά ςτο όνομά τουσ ι αςκϊντασ τα 

δικαιϊματα των ιατρϊν να εγείρουν απευκείασ αιτιςεισ ακυρϊςεωσ ι προςφυγζσ ι 

αγωγζσ ι κάκε άλλο ζνδικο μζςο ι να προβαίνουν ςε εξωδικαςτικζσ ενζργειεσ για 

λογαριαςμό των ιατρϊν-μελϊν τουσ κατά του Δθμοςίου, ΟΤΑ, νοςοκομείων, αςφαλιςτικϊν 

οργανιςμϊν και λοιπϊν ΝΡΔΔ, κακϊσ και κάκε άλλου προςϊπου, με τα οποία ζχουν 

ςυμβλθκεί οι ιατροί, ηθτϊντασ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων 

απζναντι ςτουσ ιατροφσ, κακϊσ και τθ διεκδίκθςθ των αξιϊςεων που αφοροφν ςτισ αμοιβζσ 

των ιατρϊν, τισ οποίεσ δικαιοφνται για τθν άςκθςθ του ιατρικοφ ζργου τουσ. Επίςθσ ο Ρ.Ι.Σ. 

και οι Ιατρικοί Σφλλογοι μποροφν να διενεργοφν διαπραγματεφςεισ και να ςυνάπτουν 

ςυμβάςεισ για λογαριαςμό των μελϊν τουσ ςυλλογικά. Με απόφαςθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ, ο Ρ.Ι.Σ. ςυνάπτει ςυμβάςεισ εξ ονόματοσ και για λογαριαςμό των ιατρϊν τθσ 

χϊρασ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

ΡΕΙΘΑΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Άρκρο 319 

Ρεικαρχικά παραπτϊματα 

1. Ωσ πεικαρχικό παράπτωμα, το οποίο εκδικάηεται και τιμωρείται από τον Ρρόεδρο του 

Ιατρικοφ Συλλόγου ι το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο αυτοφ με πεικαρχικι ποινι, ανεξαρτιτωσ 

ποινικισ ευκφνθσ ι άλλθσ ςυνζπειασ κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, κεωρείται: 

α) κάκε παράβαςθ των κακθκόντων και υποχρεϊςεων των ιατρϊν,  όπωσ ορίηονται ςτο 

νόμο κακϊσ και ςτισ  νόμιμεσ  αποφάςεισ  του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου και 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ., 

β) διαγωγι που δεν ςυνάδει με τθν αξιοπρζπεια του ιατρικοφ επαγγζλματοσ, 

γ) διαγωγι που είναι αςυμβίβαςτθ προσ το λειτοφργθμα του ιατροφ, 

δ) ςυμπεριφορά που δεν ςυνάδει με τθν ιατρικι θκικι, επιςτιμθ και δεοντολογία ι που 

μπορεί να κλονίςει τθν πίςτθ τθσ κοινωνίασ προσ το ιατρικό λειτοφργθμα. 

2. Ιατροί διευκφνοντεσ ςφμβουλοι ι νόμιμοι εκπρόςωποι ιατρικϊν ανωνφμων εταιρειϊν, 

διαχειριςτζσ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, διαχειριςτζσ και εταίροι ιδιωτικϊν 

κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, ομόρρυκμοι εταίροι ι εν γζνει ιδιοκτιτεσ προςωπικϊν 

εταιρειϊν κακϊσ και ιδιοκτιτεσ μονοπρόςωπων εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

ευκφνονται ωσ φυςικά πρόςωπα για κάκε παράπτωμα τθσ ιατρικισ νομοκεςίασ και 



 

 

δεοντολογίασ που διαπράττεται από τισ εταιρείεσ που είναι ιδιοκτιτεσ ι διευκφνουν, κατά 

τα ανωτζρω.   

3. Ο  επιςτθμονικά υπεφκυνοσ ιατρόσ, εταιρείασ παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν,  οφείλει να 

τθρεί τουσ κανόνεσ ιατρικισ δεοντολογίασ και είναι πεικαρχικά υπόλογοσ με βάςθ τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία, εξ ονόματοσ και για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ.  

4. Ο Υπουργόσ Υγείασ ζχει δικαίωμα να αςκιςει πεικαρχικι δίωξθ ςτα μζλθ Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ιατρικοφ Συλλόγου και του Ρανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου.  

 

Άρκρο 320 

Ρεικαρχικά παραπτϊματα - Ραραγραφι 

1. Τα πεικαρχικά παραπτϊματα που δεν ςυνιςτοφν και ποινικά αδικιματα παραγράφονται 

τρία (3) ζτθ μετά τθν τζλεςθ τουσ, κάκε δε πράξθ πεικαρχικισ διαδικαςίασ παρατείνει τθν 

προκεςμία αυτι για τρία (3) ακόμα ζτθ.    

2. Ρεικαρχικά παραπτϊματα που ςτοιχειοκετοφν και πλθμμελιματα κατά τον Ροινικό 

Κϊδικα παραγράφονται πζντε (5) ζτθ μετά τθν τζλεςθ  τουσ, κάκε δε πράξθ πεικαρχικισ 

διαδικαςίασ παρατείνει τθν προκεςμία αυτι για τρία (3) ακόμα ζτθ.  

3. Ρεικαρχικά παραπτϊματα που ςτοιχειοκετοφν και κακουργιματα κατά τον Ροινικό 

Κϊδικα  δεν παραγράφονται  πριν τθν ςυμπλιρωςθ τθσ  κατά τον Ρ.Κ. προβλεπομζνθσ 

παραγραφισ.   

4. Κάκε πράξθ πεικαρχικισ διαδικαςίασ, θ υποβολι ζγκλθςθσ κακϊσ και κάκε άςκθςθ 

ποινικισ δίωξθσ διακόπτει τθν παραγραφι ζωσ τα όρια που αναφζρονται, κατά περίπτωςθ, 

ςτισ παρ. 1, 2 και 3. Επίςθσ, θ παραγραφι πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ διακόπτεται με τθν 

τζλεςθ άλλου πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ που αποςκοπεί ςτθ ςυγκάλυψθ του πρϊτου ι 

ςτθ ματαίωςθ ζγερςθσ πεικαρχικισ δίωξθσ για αυτό. 

5. Θ παραγραφι των πεικαρχικϊν παραπτωμάτων, που δεν ςυνιςτοφν και ποινικά 

αδικιματα, αναςτζλλεται για όςο χρόνο διαρκεί θ πεικαρχικι διαδικαςία. 

6. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ιατρικοφ Συλλόγου ι το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, αν ζχει 

επιλθφκεί, μπορεί να αναςτείλει τθν  πεικαρχικι δίωξθ, ζωσ το πζρασ τθσ αςκθκείςασ 

ποινικισ διϊξεωσ. Εάν αναςταλεί θ πεικαρχικι δίωξθ λόγω εκκρεμοφσ ποινικισ δίωξθσ, ο 

χρόνοσ τθσ παραγραφισ του πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, δεν ςυμπλθρϊνεται πριν τθν 

πάροδο δφο (2) ετϊν από τθν επίςθμθ γνωςτοποίθςθ αμετάκλθτθσ απόφαςθσ του Ροινικοφ 

Δικαςτθρίου ι αμετάκλθτου βουλεφματοσ προσ τον Ιατρικό Σφλλογο.  

7. Για τισ αποφάςεισ των ποινικϊν δικαςτθρίων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 5 του 

Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ. 



 

 

8. Θ χάρθ, θ αποκατάςταςθ, κακϊσ και θ με οποιονδιποτε άλλο τρόπο άρςθ του ποινικϊσ 

κολάςιμου τθσ πράξθσ, που αποτελεί και πεικαρχικό παράπτωμα, ι θ ολικι ι μερικι άρςθ 

των ςυνεπειϊν τθσ ποινικισ καταδίκθσ, δεν αίρουν το πεικαρχικϊσ κολάςιμο τθσ πράξθσ. 

9. Ο αρμόδιοσ Ειςαγγελζασ υποχρεοφται να ανακοινϊνει αμελλθτί ςτον Ρρόεδρο του 

οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου όλα τα βουλεφματα  κατά ιατρϊν και κάκε καταδικαςτικι ι 

απαλλακτικι απόφαςθ, κακϊσ και κάκε άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ ι ζγκλθςθσ κατά ιατροφ.  

10. Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ιατρικοφ Συλλόγου υποχρεοφται να 

κοινοποιεί αμελλθτί τθν απόφαςθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου προσ τον Ειςαγγελζα 

Ρλθμμελειοδικϊν, εάν ο ιατρόσ καταδικαςκεί από το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο του Ιατρικοφ 

Συλλόγου για αδικιματα που ςτοιχειοκετοφν και πλθμμελιματα ι κακουργιματα κατά το 

ποινικό δίκαιο. 

11. Κάκε ιατρόσ που κατθγορείται για αδίκθμα  τεκμαίρεται ότι είναι ακϊοσ μζχρι τθσ 

νόμιμθσ απόδειξθσ τθσ ενοχισ του. Δικαςτικζσ αποφάςεισ, αλλά και αποφάςεισ 

πεικαρχικϊν οργάνων, που ζπονται τθσ τελεςίδικθσ ακϊωςθσ διωκόμενου ιατροφ δεν 

πρζπει να τθν παραβλζπουν θκελθμζνα, ζςτω και αν εχϊρθςε λόγω αμφιβολιϊν. 

12. Κανζνασ δεν διϊκεται για το ίδιο αδίκθμα δεφτερθ φορά, επιβάλλεται δε μόνο μία 

πεικαρχικι ποινι. Διαφορετικι νομικι υπαγωγι των ίδιων περιςτατικϊν ςτο πλαίςιο τθσ 

ίδιασ πεικαρχικισ διαδικαςίασ δεν κακιςτά τθν πεικαρχικι διαδικαςία ι δίωξθ νζα.  

 

Άρκρο 321 

Ρεικαρχικά όργανα 

1. Σε κάκε Ιατρικό Σφλλογο ςυςτινεται  Ρεικαρχικό Συμβοφλιο για τθν εκδίκαςθ και τθν 

τιμωρία των πεικαρχικϊν παραπτωμάτων των μελϊν του Συλλόγου. Σε περίπτωςθ 

καταγγελίασ για πεικαρχικό παράπτωμα, το οποίο ζλαβε χϊρα ςε διαφορετικό Σφλλογο 

από το Σφλλογο εγγραφισ, αρμόδιο για τθν παραπομπι ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, κακϊσ 

και για τθν εκδίκαςθ και τθν επιβολι ποινισ ι τθν απαλλαγι  είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο 

του Ιατρικοφ Συλλόγου που τελζςτθκε το παράπτωμα. Τα χρθματικά πρόςτιμα 

ειςπράττονται κατά τθ διαδικαςία είςπραξθσ του ΚΕΔΕ από τον Ιατρικό Σφλλογο που 

επζβαλε τθν ποινι, ενϊ κατά τα λοιπά οι αποφάςεισ εκτελοφνται από τον Ιατρικό Σφλλογο 

ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ ο ιατρόσ. Θ αναςτολι ι θ παφςθ ιατρικοφ επαγγζλματοσ, 

ωσ ποινι, ιςχφει για όλθ τθν επικράτεια.  

2. Το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο του Ιατρικοφ Συλλόγου ζχει δυνατότθτα όταν ιατροί 

καταδικάςκθκαν α) για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ 

(κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία, δωροδοκία, 



 

 

δωρολθψία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, κακ' υποτροπι 

ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ 

ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) ζχουν 

παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ περίπτωςθσ 

α', ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί, γ) λόγω καταδίκθσ, ζχουν ςτερθκεί τα 

πολιτικά τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ ςτζρθςθ αυτι, δ) υπάρχει κίνδυνοσ 

διάπραξθσ από τον ιατρό νζων αδικθμάτων, ε) υπάρχει κίνδυνοσ για τθν δθμόςια υγεία και 

ςτ) υπάρχει κίνδυνοσ για τουσ αςκενείσ, να διατάξει, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, τθν 

προςωρινι αναςτολι τθσ άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ-λειτουργιματοσ του ιατροφ.  

Τθν απόφαςθ αυτι ο ιατρόσ μπορεί  να προςβάλλει ενϊπιον του Α.Ρ.Σ.Ι., κατά τα οριηόμενα 

ςτισ γενικζσ διατάξεισ περί εφζςεων. Το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο και το Α.Ρ.Σ.Ι. υποχρεοφνται 

να ανακαλζςουν τθν αναςτολι, εάν εκδοκεί τελεςίδικθ ακωωτικι απόφαςθ ποινικοφ 

δικαςτθρίου ι τελεςίδικο απαλλακτικό βοφλευμα.    

3. Σε περίπτωςθ ελαφρϊν παραπτωμάτων οι Ρρόεδροι των Ιατρικϊν Συλλόγων μποροφν 

οίκοκεν, μετά από κλιςθ ςε απολογία, να επιβάλουν τθν ποινι τθσ επίπλθξθσ ι του 

προςτίμου μζχρι πζντε χιλιάδεσ (5.000) ευρϊ. Ζνςταςθ κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ μπορεί  

να αςκθκεί ενϊπιον του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) 

θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ.  

4. Στουσ Ιατρικοφσ Συλλόγουσ που δεν ςυγκροτικθκε, δεν  υφίςταται ι δεν λειτουργεί 

Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, ι παρουςιάηει δυςχζρειεσ λειτουργίασ ι μζλθ του ςυνδζονται με 

ιδιαίτερθ ςχζςθ φιλίασ ι ζχκρασ με τον καταγγζλλοντα ι τον διωκόμενο, κακϊσ και για τα 

πεικαρχικά παραπτϊματα μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι του Ρεικαρχικοφ 

Συμβουλίου κάποιου Συλλόγου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ. ορίηει ωσ αρμόδιο το 

Ρεικαρχικό Συμβοφλιο άλλου Ιατρικοφ Συλλόγου. Επιπλζον, ο Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ 

Σφλλογοσ μπορεί μετά από απόφαςθ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων ι Ρεικαρχικϊν 

Συμβουλίων των Ιατρικϊν Συλλόγων και αίτθςι τουσ να ανακζςει τθν εκδίκαςθ των 

παραπτωμάτων ςε Ρεικαρχικό Συμβοφλιο άλλου Συλλόγου από αυτόν που ανικει ο ιατρόσ, 

είτε αυτεπαγγζλτωσ είτε μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον. Ο 

τιμωρθκείσ ιατρόσ ι και το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρανελλθνίου Ιατρικοφ Συλλόγου 

μπορεί να εκκαλζςει τθν απόφαςθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου αυτοφ ενϊπιον του 

Ανωτάτου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Ιατρϊν (Α.Ρ.Σ.Ι.), ςε περίπτωςθ μθ ομόφωνθσ 

απαλλακτικισ απόφαςθσ. 

5. Για τα παραπτϊματα μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. αρμόδιο είναι το 

Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Ιατρϊν (Α.Ρ.Σ.Ι.), το οποίο ςτθν περίπτωςθ αυτι δικάηει ςε 



 

 

πρϊτο βακμό. Κατά τθσ πρωτοβάκμιασ αυτισ απόφαςθσ χωρεί ζφεςθ ενϊπιον του 

Υπουργοφ Υγείασ, ο οποίοσ αποφαςίηει εντόσ μθνόσ. 

6. Μετά τθν άςκθςθ πεικαρχικισ δίωξθσ ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ και ο Ρανελλινιοσ Ιατρικόσ 

Σφλλογοσ κακίςτανται αυτόματα διάδικοι ενϊπιον παντόσ δικαςτθρίου μζχρι τθν ζκδοςθ 

αμετάκλθτθσ απόφαςθσ.  

 

Άρκρο 322 

Ρεικαρχικζσ ποινζσ 

1. Οι επιβαλλόμενεσ ςτουσ ιατροφσ ποινζσ είναι: 

α) Ζγγραφθ επίπλθξθ, θ οποία καταχωρείται ςτο μθτρϊο, όπωσ και κάκε άλλθ ποινι.  

β) Ρρόςτιμο. Το κατϊτατο πρόςτιμο ορίηεται ςτο ποςό των εκατόν πενιντα (150) ευρϊ και 

το ανϊτατο ςτο ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ.  

γ) Ρροςωρινι παφςθ άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ από ζνα (1) μινα μζχρι τρία (3) 

ζτθ. 

δ) Οριςτικι παφςθ. Θ οριςτικι παφςθ επιβάλλεται ςε περίπτωςθ βαρζων πεικαρχικϊν 

παραπτωμάτων, που αποτελοφν κατά το ποινικό δίκαιο κακουργιματα ι τελοφμενα κακ’ 

υποτροπι πλθμμελιματα κακϊσ και εκείνα που προβλζπονται από τθν παρ. 2 του άρκρου 

321, και ςε ςοβαρά πεικαρχικά αδικιματα, τελοφμενα κατ’ επάγγελμα ι κακ’ υποτροπι.  

2. 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.Ι.Σ..  

3. 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.Ι.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 

1. Οι περί εξαίρεςθσ δικαςτϊν διατάξεισ τθσ Διοικθτικισ Δικονομίασ ιςχφουν και για τα μζλθ 

του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου. 



 

 

2. Θ περί εξαίρεςθσ αίτθςθ επιδίδεται ςτον Ρρόεδρο του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου. 

3. 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.Ι.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. 

4. Σε περίπτωςθ παραδοχισ  αποδοχισ τθσ αίτθςθσ, αν δεν υπολείπεται επαρκισ αρικμόσ 

μελϊν για τθ ςυγκρότθςθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, με απόφαςθ του  Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ. παραπζμπεται θ υπόκεςθ ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο άλλου 

Συλλόγου. που ορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ. 

5. Ιατρόσ, που διϊκεται πεικαρχικά, μπορεί να ηθτιςει εξαίρεςθ μελϊν του Ρεικαρχικοφ 

Συμβουλίου μόνο μία φορά ςε κάκε βακμό δικαιοδοςίασ. 

 

Άρκρο 324 

Συγκρότθςθ Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων 

1. Το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο αποτελείται από τον Ρρόεδρο αυτοφ, τον Αντιπρόεδρο και 

τζςςερα (4) μζλθ, με τα αναπλθρωματικά τουσ,  εάν ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ αρικμεί μζχρι 

εκατό (100) μζλθ, και ζξι (6) μζλθ, με τα αναπλθρωματικά τουσ, εάν ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ 

αρικμεί πάνω από εκατό (100) μζλθ. Τα μζλθ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου πρζπει να είναι 

μζλθ του Ιατρικοφ Συλλόγου, ςτθν περιφζρεια του οποίου εδρεφει το Ρεικαρχικό 

Συμβοφλιο. 

2. Ο Ρρόεδροσ και ο Αντιπρόεδροσ των Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων, κακϊσ και τα μζλθ, 

εκλζγονται μεταξφ των ιατρϊν τθσ περιφζρειασ του Ιατρικοφ Συλλόγου που αςκοφν το 

επάγγελμα. Απαιτείται να ζχουν αςκιςει το επάγγελμα για είκοςι (20)  τουλάχιςτον ζτθ, 

ςτον ίδιο ι ςε άλλο ιατρικό ςφλλογο.  

3. Θ εκλογι γίνεται κάκε τζςςερα (4) ζτθ με μυςτικι διά ψθφοδελτίων ψθφοφορία, 

ςυγχρόνωσ με τθν εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, και με τθν αναγραφι 

των υποψθφίων ςε χωριςτό ψθφοδζλτιο. Ο Ρρόεδροσ και ο Αντιπρόεδροσ εκλζγονται από 

τον πλειοψθφιςαντα ςυνδυαςμό. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυνδυαςμοφσ, εφόςον εκλζγουν 

ζδρα, τθν πρϊτθ ζδρα από εκείνεσ που τουσ αναλογοφν καταλαμβάνει ο υποψιφιοσ 

πρόεδροσ του ςυνδυαςμοφ, κεωρϊντασ ότι ζλαβε ωσ ςταυροφσ το ςφνολο των εγκφρων 

ψθφοδελτίων. Τισ υπόλοιπεσ ζδρεσ καταλαμβάνουν τα αμζςωσ επόμενα πλειοψθφιςαντα 

υποψιφια μζλθ του ςυνδυαςμοφ.  



 

 

4. Πταν κωλφεται ο Ρρόεδροσ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου, αναπλθρϊνεται από τον 

Αντιπρόεδρο.  

5. Κακικοντα Γραμματζα του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου εκτελεί ο Γενικόσ Γραμματζασ του 

Ιατρικοφ Συλλόγου και εάν αυτόσ κωλφεται το νεότερο ςε κθτεία μζλοσ του Ρεικαρχικοφ 

Συμβουλίου.  

6. Μζλθ Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου που δεν παρίςτανται αδικαιολόγθτα ςε τρεισ (3) ςυνεχείσ 

ςυνεδριάςεισ εκπίπτουν αυτοδικαίωσ από τθ κζςθ τουσ. 

7. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ περί ςυλλογικϊν οργάνων του Κϊδικα Διοικθτικισ 

Διαδικαςίασ (Κ.Δ.Δ.). 

 

Άρκρο 325 

Συνεδρίαςθ Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων 

1. Το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει με νόμιμθ απαρτία κατά τισ διατάξεισ του Κϊδικα 

Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και αποφαςίηει με απόλυτθ πλειοψθφία. Στθ ςυνεδρίαςθ 

τθροφνται πρακτικά, τα οποία είναι μυςτικά για τουσ τρίτουσ μθ μεταςχόντεσ ςτθ 

διαδικαςία.  Στισ ςυνεδριάςεισ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου μπορεί να ςυμμετζχει χωρίσ 

ψιφο ο Ρρόεδροσ του Ιατρικοφ Συλλόγου.  

2. Το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο οφείλει να εκδϊςει τθν οριςτικι απόφαςι του εντόσ ζξι (6) 

μθνϊν ςε περίπτωςθ αυτεπάγγελτθσ ζναρξθσ τθσ πεικαρχικισ δίωξθσ ι οκτϊ (8) μθνϊν ςε 

οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ. Οι προκεςμίεσ αυτζσ, ςε περίπτωςθ παραπομπισ με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.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.Ι.Σ. ι του Δικαςτθρίου. 

 

Άρκρο 326 

Ρεικαρχικι προδικαςία 

1. Ο Ρρόεδροσ του Ιατρικοφ Συλλόγου, αμζςωσ μετά τθν υποβολι ςτον Ιατρικό Σφλλογο 

καταγγελίασ κατά ιατροφ ι τθ διαπίςτωςθ οποιουδιποτε παραπτϊματοσ, υποχρεοφται να 

γνωςτοποιιςει το γεγονόσ αυτό ςτθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφαίνεται αιτιολογθμζνα, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του 

άρκρου 327, μζςα ςε εφλογο χρόνο,  αν κα αςκθκεί πεικαρχικι δίωξθ ι όχι, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τουσ όρουσ παραγραφισ και το τυχόν πόριςμα τθσ Ε.Δ.Ε. Στθν απόφαςθ του 



 

 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου αναγράφονται με πλθρότθτα και ςαφινεια τα ςυγκεκριμζνα 

αδικιματα βάςει των ενδείξεων και του ςυλλεγζντοσ υλικοφ.  

2. Με τθν υποβολι κάκε καταγγελίασ καταβάλλεται υπζρ του οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου 

ποςό πενιντα (50) ευρϊ, που μπορεί να αναπροςαρμόηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Υγείασ. Σε Ιατρικοφσ Συλλόγουσ που αρικμοφν άνω των δφο χιλιάδων (2.000) μελϊν, είναι 

δυνατι, μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου θ ςφςταςθ μίασ ι περιςςότερων 

επιτροπϊν αποτελοφμενων αποκλειςτικά από μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν 

εξζταςθ των καταγγελιϊν και τθν υποβολι ςχετικισ ειςιγθςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 

για τθν άςκθςθ ι μθ πεικαρχικισ δίωξθσ. Σε καταφατικι περίπτωςθ διαβιβάηεται ο 

φάκελοσ ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο. Το ίδιο πράττει και το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρ.Ι.Σ. 

για τισ ςε αυτό διαβιβαηόμενεσ καταγγελίεσ ι εν γζνει αναφορζσ κατά μελϊν των 

Διοικθτικϊν ι Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων των Ιατρικϊν Συλλόγων, τισ οποίεσ διαβιβάηει ςτο 

Α.Ρ.Σ.Ι.. 

3. Το ΔΣ ορίηει  ζνα μζλοσ του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου ωσ ειςθγθτι, ο οποίοσ ενεργεί κάκε 

αναγκαία εξζταςθ και δικαιοφται να καλεί και εξετάηει μάρτυρεσ ενόρκωσ. 

 

Άρκρο 327 

Ζνορκθ διοικθτικι εξζταςθ 

1. Ο  Ιατρικόσ Σφλλογοσ  μπορεί να διενεργεί ζνορκθ διοικθτικι εξζταςθ (Ε.Δ.Ε.) όταν 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 άςκθςθ πεικαρχικισ δίωξθσ.  

2. Θ Ε.Δ.Ε. διατάςςεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ιατρικοφ Συλλόγου, 

που ζχει πεικαρχικι αρμοδιότθτα, και ενεργείται από μζλοσ του Ιατρικοφ Συλλόγου, που 

ορίηεται με τθν ίδια απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Θ ζνορκθ διοικθτικι εξζταςθ 

περατϊνεται εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ ανάκεςισ τθσ ςτο μζλοσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Αυτόσ που διενεργεί τθν ζνορκθ διοικθτικι εξζταςθ μπορεί να 

ηθτιςει, με πλιρωσ αιτιολογθμζνθ αίτθςι του, παράταςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ ζωσ ζνα 

μινα. 

3. Ο ιατρόσ, ςτον οποίο αποδίδεται θ διάπραξθ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ,  καλείται 

υποχρεωτικά να εξεταςτεί ανωμοτί και μπορεί να παρίςταται αυτοπροςϊπωσ ι και με 

πλθρεξοφςιο δικθγόρο. Θ μθ προςζλευςι του ι θ άρνθςι του να εξεταςτεί δεν εμποδίηει 



 

 

τθν πρόοδο τθσ εξζταςθσ. Ο ιατρόσ, ςτον οποίο αποδίδεται πεικαρχικό παράπτωμα, ζχει 

δικαίωμα κατά τθ διάρκεια τθσ ζνορκθσ διοικθτικισ εξζταςθσ και μζχρι το πζρασ αυτισ να 

προτείνει μάρτυρεσ προσ εξζταςθ και ο διενεργϊν τθν Ε.Δ.Ε. οφείλει να καλζςει 

τουλάχιςτον πζντε εξ αυτϊν να εξεταςτοφν.  

4. Θ ζνορκθ διοικθτικι εξζταςθ ολοκλθρϊνεται με τθν υποβολι αιτιολογθμζνου 

πορίςματοσ αυτοφ που τθ διενεργεί. Το πόριςμα υποβάλλεται, με όλα τα ςτοιχεία που 

ςυγκεντρϊκθκαν, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ιατρικοφ Συλλόγου, που διζταξε τθ 

διενζργεια τθσ εξζταςθσ. Εφόςον με το πόριςμα διαπιςτϊνεται θ διάπραξθ πεικαρχικοφ 

παραπτϊματοσ από ςυγκεκριμζνο ιατρό, το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να 

παραπζμψει τθν υπόκεςθ ςτο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο για τθν άςκθςθ πεικαρχικισ δίωξθσ.  

5. Θ Ε.Δ.Ε. είναι μυςτικι, αλλά ο ιατρόσ, ςτον οποίον αποδίδεται πεικαρχικό παράπτωμα, 

ζχει δικαίωμα ςε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ να λαμβάνει γνϊςθ όλων των εγγράφων και 

εν γζνει ςτοιχείων που ζχουν ςυγκεντρωκεί και να υποβάλει υπομνιματα.   

6. Θ Ε.Δ.Ε. μπορεί να επεκτακεί ςτθν ζρευνα και άλλων παραπτωμάτων του ίδιου ιατροφ, 

εφόςον προκφπτουν επαρκι ςτοιχεία. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να δοκεί διαταγι 

επζκταςθσ τθσ Ε.Δ.Ε. από το Διοικθτικό Συμβοφλιο που διζταξε αρχικά τθ διενζργειά τθσ. 

 

Άρκρο 328 

Ανακριτικζσ πράξεισ 

1. Το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο μπορεί να διενεργεί πεικαρχικι ανάκριςθ. Αυτι διεξάγεται 

υποχρεωτικά κατά τθ διαδικαςία ενϊπιον του πεικαρχικοφ ςυμβουλίου. Κατ' εξαίρεςθ δεν 

είναι υποχρεωτικι θ ανάκριςθ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: α) όταν τα πραγματικά 

περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν αντικειμενικι υπόςταςθ του πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ 

προκφπτουν από το φάκελο κατά τρόπο αναμφιςβιτθτο, β) όταν ο ιατρόσ ομολογεί με τθν 

απολογία του κατά τρόπο μθ επιδεχόμενο αμφιςβιτθςθ ότι διζπραξε το πεικαρχικό 

παράπτωμα, γ) όταν ο ιατρόσ ςυλλαμβάνεται επ' αυτοφϊρω κατά τθ διάπραξθ ποινικοφ 

αδικιματοσ που αποτελεί ςυγχρόνωσ και πεικαρχικό παράπτωμα, δ) όταν ζχει προθγθκεί 

ανάκριςθ ι προανάκριςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ για 

ποινικό αδίκθμα που αποτελεί και πεικαρχικό παράπτωμα, ε) όταν ζχει διενεργθκεί, πριν 

τθν ζκδοςθ του παραπεμπτθρίου εγγράφου, Ε.Δ.Ε. ι άλλθ ζνορκθ εξζταςθ κατά τθν οποία 

διαπιςτϊκθκε διάπραξθ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ από ςυγκεκριμζνο ιατρό. Το ίδιο 

ιςχφει όταν θ διάπραξθ πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ προκφπτει από ζκκεςθ δικαςτικοφ 

οργάνου ι άλλου ελεγκτικοφ οργάνου τθσ διοίκθςθσ.  



 

 

2. Θ πεικαρχικι ανάκριςθ διεξάγεται από ιατρό που ορίηεται από το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο 

και δεν αποτελεί μζλοσ αυτοφ.   

3. Δεν ενεργοφν πεικαρχικι ανάκριςθ: α) τα πρόςωπα ςτα οποία αποδίδεται το πεικαρχικό 

παράπτωμα, β) οι πεικαρχικϊσ προϊςτάμενοι που ζχουν εκδϊςει τθν πεικαρχικι απόφαςθ 

θ οποία κρίνεται κατ' ζνςταςθ, γ) τα πρόςωπα που ζχουν ενεργιςει ζνορκθ διοικθτικι 

εξζταςθ και δ) τα πρόςωπα που ζχουν αςκιςει τθν πεικαρχικι δίωξθ. Ο κακ’ ου θ 

πεικαρχικι ανάκριςθ μπορεί να ηθτιςει με ζγγραφθ αίτθςθ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από 

τθν κλιςθ του για εξζταςθ τθν εξαίρεςθ εκείνου που διεξάγει τθν ανάκριςθ. Στθν αίτθςθ 

πρζπει να εκτίκενται κατά τρόπο ςαφι και ςυγκεκριμζνο οι λόγοι τθσ εξαίρεςθσ και να 

αναφζρονται τα ςτοιχεία ςτα οποία κεμελιϊνονται οι προβαλλόμενοι ιςχυριςμοί. Για τθν 

αίτθςθ εξαίρεςθσ αποφαςίηει το πεικαρχικό ςυμβοφλιο χωρίσ τθ ςυμμετοχι εκείνου, του 

οποίου ηθτείται θ εξαίρεςθ, που αναπλθρϊνεται νομίμωσ. Αν θ αίτθςθ γίνει δεκτι, οι 

ανακριτικζσ πράξεισ που ςτο μεταξφ ενεργικθκαν, είναι άκυρεσ και επαναλαμβάνονται 

εξαρχισ.  

4. Πποιοσ διεξάγει ανάκριςθ δικαιοφται να ενεργιςει ανακριτικζσ πράξεισ και εκτόσ τθσ 

ζδρασ του. Επίςθσ, δικαιοφται να ηθτιςει τθν ενζργεια ανακριτικϊν πράξεων και εκτόσ τθσ 

ζδρασ του από οποιαδιποτε διοικθτικι αρχι.  

5. Θ πεικαρχικι ανάκριςθ είναι μυςτικι.  

6. Θ πεικαρχικι ανάκριςθ περατϊνεται εντόσ μθνόσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ του πεικαρχικοφ ςυμβουλίου ςτον υπάλλθλο, που κα τθ διενεργιςει, ο 

οποίοσ μπορεί να ηθτιςει με πλιρωσ αιτιολογθμζνθ αίτθςι του, παράταςθ τθσ προκεςμίασ 

αυτισ. Θ παράταςθ αυτι δεν υπερβαίνει τον ζνα (1) μινα.  

7. Θ πεικαρχικι ανάκριςθ μπορεί να επεκτακεί ςτθν ζρευνα και άλλων παραπτωμάτων του 

ίδιου προςϊπου εφόςον προκφπτουν επαρκι ςτοιχεία.  

8. Κακικοντα γραμματζα εκτελεί υπάλλθλοσ ο οποίοσ ορίηεται από τον ενεργοφντα τθν 

ανάκριςθ.  

9. Ανακριτικζσ πράξεισ είναι:  

α) θ αυτοψία,  

β) θ εξζταςθ μαρτφρων,  

γ) θ πραγματογνωμοςφνθ,  

δ) θ εξζταςθ του διωκομζνου.  

10. Δεν μπορεί να αποτελζςει αντικείμενο ανακριτικισ πράξθσ κζμα που κατά το νόμο 

καλφπτεται: α) από το απόρρθτο τθσ υπθρεςίασ, εκτόσ αν ςυμφωνεί θ αρμόδια Αρχι, ι β) 

από το κατά νόμο επαγγελματικό ι άλλο απόρρθτο.  



 

 

11. Για τθν ανακριτικι πράξθ ςυντάςςεται ζκκεςθ που υπογράφεται από όςουσ 

ςυνζπραξαν. Αν κάποιοσ από τουσ μάρτυρεσ είναι αναλφάβθτοσ ι αρνείται να υπογράψει ι 

βρίςκεται ςε φυςικι αδυναμία να υπογράψει, γίνεται ςχετικι μνεία ςτθν ζκκεςθ.  

12. Αυτοψία. Θ αυτοψία διενεργείται αυτοπροςϊπωσ από εκείνον που διεξάγει τθν 

πεικαρχικι ανάκριςθ με τθν παρουςία γραμματζα. Θ αυτοψία δθμόςιων εγγράφων ι 

εγγράφων ιδιωτικϊν που ζχουν κατατεκεί ςε δθμόςια αρχι, διενεργείται ςτο γραφείο όπου 

φυλάςςονται. Ζγγραφα που κατζχονται από ιδιϊτθ, παραδίδονται ςτον ανακριτι και 

επιςτρζφονται υποχρεωτικϊσ μετά το τζλοσ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ. Ο ανακριτισ, 

φςτερα από αίτθςθ του ιδιϊτθ, υποχρεοφται να χορθγεί ατελϊσ απόδειξθ παραλαβισ και 

επίςθμο αντίγραφο των εγγράφων που παραλιφκθκαν. Κατ' εξαίρεςθ θ αυτοψία ιδιωτικϊν 

εγγράφων, τα οποία είναι απολφτωσ αναγκαία για τθ διεκπεραίωςθ τρζχουςασ υπόκεςθσ 

του κατόχου τουσ ι άλλου προςϊπου, διενεργείται από τον ανακριτι ςτον τόπο όπου 

βρίςκονται.  

13. Μάρτυρεσ. Οι μάρτυρεσ εξετάηονται ενόρκωσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα 

Ροινικισ Δικονομίασ. Θ μθ εμφάνιςθ ι θ άρνθςθ κατάκεςθσ του μάρτυρα χωρίσ εφλογθ 

αιτία αποτελεί πλθμμζλθμα και αν είναι υπάλλθλοσ και πεικαρχικό παράπτωμα. Εφλογθ 

αιτία κεωρείται και θ ςυγγζνεια του διωκομζνου με το μάρτυρα ςε ευκεία γραμμι ι ζωσ 

και το δεφτερο βακμό ςε πλάγια γραμμι. Ο διωκόμενοσ δικαιοφται κατά τθ διάρκεια τθσ 

πεικαρχικισ ανάκριςθσ και τθσ ζνορκθσ διοικθτικισ εξζταςθσ και μζχρι το τζλοσ τθσ 

εξζταςισ του να ηθτιςει εγγράφωσ τθν εξζταςθ μαρτφρων. Ο ανακριτισ υποχρεοφται να 

εξετάςει πζντε τουλάχιςτον από τουσ προτεινόμενουσ μάρτυρεσ. Αν θ ζνορκθ διοικθτικι 

εξζταςθ δεν ςτρεφόταν κατά ςυγκεκριμζνου προςϊπου, το πεικαρχικό ςυμβοφλιο 

υποχρεοφται να διενεργιςει ςυμπλθρωματικι ανάκριςθ, προκειμζνου να παραςχεκεί θ 

δυνατότθτα ςτον διωκόμενο να εξεταςκεί ανωμοτί ι να προτείνει τθν εξζταςθ μαρτφρων, 

εκτόσ εάν αυτόσ δθλϊςει ενϊπιον του ςυμβουλίου ότι δεν επικυμεί να εξεταςκεί ανωμοτί ι 

να προτείνει τθν εξζταςθ μαρτφρων.  

13. Ρραγματογνωμοςφνθ. Ωσ πραγματογνϊμονεσ ορίηονται ιατροί δθμόςιοι υπάλλθλοι, 

άλλοι δθμόςιοι  λειτουργοί, υπάλλθλοι νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου και Ο.Τ.Α., 

κακϊσ και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, των ςωμάτων αςφαλείασ και του λιμενικοφ 

ςϊματοσ. Οι πραγματογνϊμονεσ, πριν από τθ διενζργεια τθσ πραγματογνωμοςφνθσ, 

ορκίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ.  

14. Εξζταςθ διωκομζνου. Κατά τθν πεικαρχικι ανάκριςθ καλείται οπωςδιποτε για εξζταςθ 

ο διωκόμενοσ ιατρόσ. Ο ιατρόσ εξετάηεται ανωμοτί και μπορεί να παρίςταται μετά 



 

 

δικθγόρου. Θ μθ προςζλευςθ του διωκομζνου ι θ άρνθςθ του να εξεταςκεί, δεν εμποδίηει 

τθν πρόοδο τθσ ανάκριςθσ. 

 

Άρκρο 329 

Απολογία διωκόμενου ιατροφ 

1. Ρεικαρχικι ποινι δεν επιβάλλεται, εάν ο διωκόμενοσ ιατρόσ δεν κλθκεί προθγουμζνωσ 

ςε απολογία. Θ εξζταςθ του διωκομζνου κατά το ςτάδιο τθσ ζνορκθσ διοικθτικισ εξζταςθσ 

ι τθσ πεικαρχικισ ανάκριςθσ δεν αναπλθρϊνει τθν κλιςθ ςε απολογία.  

2. Στθν κλιςθ ςε απολογία κακορίηεται ςαφϊσ το αποδιδόμενο πεικαρχικό παράπτωμα και 

τάςςεται εφλογθ προκεςμία για απολογία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ. Θ προκεςμία για απολογία μπορεί να παρατακεί μία μόνο φορά και 

ζωσ το τριπλάςιο τθσ αρχικισ προκεςμίασ μετά από αιτιολογθμζνθ ζγγραφθ αίτθςθ του 

διωκομζνου. Εκπρόκεςμθ απολογία λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψθ, εφόςον υποβάλλεται 

πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ. Θ παράλειψθ τθσ κλιςθσ ςε απολογία καλφπτεται από 

τθν υποβολι ζγγραφθσ απολογίασ.  

3. Πταν μετά τθν κλιςθ του διωκομζνου ςε απολογία ακολουκεί παραπομπι ςτο 

Ρεικαρχικό Συμβοφλιο, δεν απαιτείται νζα κλιςθ ςε απολογία.  

4. Θ απολογία υποβάλλεται εγγράφωσ. Ενϊπιον ςυλλογικοφ πεικαρχικοφ οργάνου 

επιτρζπεται ςτον διωκόμενο και θ προφορικι ςυμπλθρωματικι απολογία.  

5. Θ απολογία παραδίδεται με απόδειξθ ςτο όργανο το οποίο καλεί ςε απολογία. Μπορεί 

όμωσ και να αποςταλεί ταχυδρομικϊσ με ςυςτθμζνθ επιςτολι. Στθν περίπτωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου το εμπρόκεςμο τθσ υποβολισ τθσ κρίνεται από το χρόνο τθσ 

ταχυδρόμθςθσ.  

6. Ρριν από τθν απολογία ο διωκόμενοσ ζχει δικαίωμα να λάβει γνϊςθ και αντίγραφα, με 

δαπάνεσ του, του φακζλου τθσ πεικαρχικισ υπόκεςθσ. Το γεγονόσ ότι ζλαβε γνϊςθ 

αποδεικνφεται με πράξθ θ οποία υπογράφεται από τον υπάλλθλο, ο οποίοσ τθρεί το 

φάκελο και τον διωκόμενο ι μόνο από τον πρϊτο, αν ο δεφτεροσ αρνθκεί να υπογράψει. Αν 

ο διωκόμενοσ ιατρόσ δεν υπθρετεί ςτθν ζδρα του οργάνου που τον καλεί ςε απολογία, του 

χορθγείται ςχετικι άδεια.  

7. Με τθν απολογία του ο ιατρόσ ζχει δικαίωμα να ηθτιςει εφλογθ προκεςμία για να 

υποβάλει ζγγραφα ςτοιχεία. Θ παροχι τθσ προκεςμίασ και θ διάρκεια τθσ εναπόκειται ςτθν 

κρίςθ του οργάνου το οποίο τον καλεί ςε απολογία. 

 

Άρκρο 330 



 

 

Διαδικαςία ενϊπιον του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου 

1. Μετά τθν υποβολι τθσ απολογίασ ι τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ, ο 

πρόεδροσ του πεικαρχικοφ ςυμβουλίου προςδιορίηει με πράξθ του τθν θμζρα κατά τθν 

οποία κα ςυηθτθκεί θ υπόκεςθ. Θ θμζρα, θ ϊρα και ο τόποσ τθσ ςυνεδρίαςθσ 

κοινοποιοφνται με δικαςτικό όργανο ι άλλο δθμόςιο υπάλλθλο ςτον διωκόμενο πριν από 

δζκα (10) τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ.  

2. Ο διωκόμενοσ ιατρόσ ζχει δικαίωμα να παραςτεί είτε αυτοπροςϊπωσ είτε δια ι μετά 

πλθρεξουςίου δικθγόρου ενϊπιον των πεικαρχικϊν ςυμβουλίων. Θ μθ προςζλευςθ του 

διωκομζνου δεν εμποδίηει τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ.  

3. Αν το πεικαρχικό ςυμβοφλιο κρίνει ανεπαρκι τα αποδεικτικά ςτοιχεία, αναβάλλει τθν 

κρίςθ τθσ υπόκεςθσ και διατάςςει ςυμπλθρωματικι ανάκριςθ.  

4. Θ υπθρεςία του διωκομζνου υποχρεοφται να του χορθγεί ανάλογθ άδεια για να 

προςζλκει ενϊπιον ςυλλογικοφ πεικαρχικοφ οργάνου κατά τθν κρίςθ τθσ υπόκεςισ του. 

5. Μζλθ του πεικαρχικοφ ςυμβουλίου, που δεν δικαιοφνται να διεξάγουν πεικαρχικι 

ανάκριςθ ι ζχουν διενεργιςει πεικαρχικι ανάκριςθ ςτθν κρινόμενθ υπόκεςθ, κωλφονται 

να μετάςχουν ςτθ ςφνκεςι του κατά τθν κρίςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ.  

6. Ο διωκόμενοσ μπορεί με ζγγραφθ αίτθςι του να ηθτιςει τθν εξαίρεςθ μελϊν του 

πεικαρχικοφ ςυμβουλίου με τθν προχπόκεςθ ότι με τα υπόλοιπα μζλθ, τακτικά και 

αναπλθρωματικά, υπάρχει απαρτία. Θ αίτθςθ αυτι που υποβάλλεται δφο (2) τουλάχιςτον 

θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ, πρζπει να περιζχει κατά τρόπο ςαφι και 

ςυγκεκριμζνο τουσ λόγουσ τθσ εξαίρεςθσ και να ςυνοδεφεται από τα ςτοιχεία με τα οποία 

αυτοί αποδεικνφονται. Για τθν αίτθςθ εξαίρεςθσ το πεικαρχικό ςυμβοφλιο αποφαςίηει 

αιτιολογθμζνα με ςυμμετοχι των νόμιμων αναπλθρωτϊν των μελϊν των οποίων ηθτείται θ 

εξαίρεςθ. Τα μζλθ που εξαιροφνται αντικακίςτανται από τα αναπλθρωματικά τουσ. Αν 

εξαιρεκεί το τακτικό και το αναπλθρωματικό του μζλοσ, το ςυμβοφλιο ςυνεδριάηει με τα 

υπόλοιπα μζλθ του εφόςον ζχει απαρτία. Θ εξαίρεςθ αναπλθρωματικοφ μζλουσ μπορεί να 

ηθτθκεί και τθν θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι το ςυμβοφλιο αποφαςίηει 

αμζςωσ επί τθσ αιτιςεωσ εξαιρζςεωσ με τα υπόλοιπα μζλθ του.  

7. Στθν περίπτωςθ που ζχει υπάρξει και πεικαρχικι προδικαςία, αποκλείεται να μετάςχει 

ςτο πεικαρχικό ςυμβοφλιο ο ανακριτισ ι αυτόσ που ςυμμετείχε ςτο πεικαρχικό ςυμβοφλιο 

κατά τθν πρϊτθ κρίςθ.  

8. Θ κλιςθ ςε απολογία και κάκε πρόςκλθςθ ι ειδοποίθςθ του διωκομζνου επιδίδονται με 

δικαςτικό επιμελθτι ι άλλο δθμόςιο όργανο ςτον ίδιο προςωπικά ι ςτθν κατοικία, που 

ζχει δθλϊςει ςτθν υπθρεςία του, ςε πρόςωπο με το οποίο ςυνοικεί. Για τθν επίδοςθ αυτι 



 

 

ςυντάςςεται αποδεικτικό. Εάν δεν καταςτεί δυνατι θ επίδοςθ για οποιοδιποτε λόγο, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ περιπτϊςεωσ αγνϊςτου διαμονισ του διωκομζνου, το 

ζγγραφο τοιχοκολλάται ςτο κατάςτθμα τθσ υπθρεςίασ του υπαλλιλου και ςυντάςςεται 

πρωτόκολλο που υπογράφεται από ζναν μάρτυρα. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ παραλαβισ, 

αυτόσ που διενεργεί τθν επίδοςθ ςυντάςςει πράξθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ άρνθςθ.  

9. Το πεικαρχικό όργανο εκτιμά ελευκζρωσ τισ αποδείξεισ. Για να μορφϊςει τθν κρίςθ του, 

μπορεί να λάβει υπόψθ του και αποδεικτικά ςτοιχεία που δεν προκφπτουν από τθν 

πεικαρχικι διαδικαςία αλλά από άλλθ νόμιμθ διαδικαςία, εφόςον ζλαβε γνϊςθ τουσ ο 

διωκόμενοσ.  

10. Συναφι πεικαρχικά παραπτϊματα, τα οποία διαπιςτϊνονται κατά τθν εκτίμθςθ των 

αποδείξεων, μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο τθσ ίδιασ πεικαρχικισ κρίςθσ μόνον 

εφόςον ο διωκόμενοσ κλθκεί ςε απολογία και γι' αυτά.  

11. Θ κρίςθ πρζπει να ςτθρίηεται ςε αποδεδειγμζνα πραγματικά γεγονότα και να είναι 

ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ.  

 

Άρκρο 331 

Θ πεικαρχικι απόφαςθ 

1. Θ πεικαρχικι απόφαςθ διατυπϊνεται εγγράφωσ.  

2. Κατά τθν επιμζτρθςθ τθσ ποινισ το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο λαμβάνει υπόψθ: 

α) 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,  

β) τθν προςωπικότθτα του ιατροφ, 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. 

3. Στθν απόφαςθ μνθμονεφονται:  

α) ο τόποσ και ο χρόνοσ ζκδοςισ τθσ,  

β) το ονοματεπϊνυμο, θ ιδιότθτα και ο βακμόσ του μονομελοφσ πεικαρχικοφ οργάνου ι 

των μελϊν του ςυλλογικοφ πεικαρχικοφ οργάνου, γ) το ονοματεπϊνυμο, θ ιδιότθτα και ο 

βακμόσ του κρινόμενου, δ) τα πραγματικά περιςτατικά και ςτοιχεία που ςυνιςτοφν τθν 

αντικειμενικι και υποκειμενικι υπόςταςθ του πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ, 

προςδιοριςμζνα κατά τόπο και χρόνο, ε) θ υποβολι ι όχι απολογίασ,  

ςτ) θ αιτιολογία τθσ απόφαςθσ,  

η) θ γνϊμθ των μελϊν του ςυλλογικοφ οργάνου που μειοψιφθςαν και  



 

 

θ) θ απαλλαγι του κρινόμενου ι θ ποινι που του επιβάλλεται. Αν θ πεικαρχικι απόφαςθ 

περί τθσ ενοχισ του διωκομζνου λαμβάνεται κατά πλειοψθφία, όλα τα μζλθ του 

πεικαρχικοφ ςυμβουλίου ψθφίηουν για τθν επιβλθτζα ποινι. Λευκι ψιφοσ ι αποχι από 

τθν ψθφοφορία δεν επιτρζπεται. Θ παράλειψθ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτισ 

περιπτϊςεισ α', β' και γ', εκτόσ του ονοματεπϊνυμου του κρινόμενου, δεν ςυνεπάγεται 

ακυρότθτα τθσ απόφαςθσ, εφόςον αυτά προκφπτουν από το φάκελο τθσ υπόκεςθσ.  

4. Θ πεικαρχικι απόφαςθ υπογράφεται από το όργανο που τθν εκδίδει. Πταν αυτι 

εκδίδεται από ςυλλογικό όργανο, υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματζα.  

5. Θ πεικαρχικι απόφαςθ κοινοποιείται ςε αντίγραφο με τθ φροντίδα τθσ υπθρεςίασ ςτον 

ιατρό και γνωςτοποιείται ςτα όργανα που δικαιοφνται να αςκιςουν ζνδικα μζςα. Θ 

κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ ςτον ιατρό ενεργείται από τον Ρρόεδρο του Ιατρικοφ Συλλόγου 

ςτον οποίο είναι εγγεγραμμζνοσ. Στον ιατρό γνωςτοποιείται επίςθσ θ τυχόν δυνατότθτα 

αςκιςεωσ ενδίκων μζςων και θ ςχετικι προκεςμία αςκιςεϊσ τουσ.  

5. Θ πεικαρχικι απόφαςθ δεν ανακαλείται. 

6. Ο Ιατρικόσ Σφλλογοσ ειςπράττει τα πρόςτιμα κατά τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ. Οι αποφάςεισ 

που επιβάλλουν οριςτικι ι προςωρινι παφςθ γνωςτοποιοφνται ςτον Υπουργό Υγείασ. 

7. Ο ιατρόσ που τιμωρικθκε οφείλει μζςα ςε προκεςμία πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν 

από τθ γνωςτοποίθςθ ς’ αυτόν τθσ τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ και εφόςον του 

επιβλικθκε ποινι οριςτικισ ι προςωρινισ παφςθσ να προςζλκει ςτα γραφεία του 

Συλλόγου, ςτον οποίο ανικει, και να παραδϊςει το δελτίο τθσ ιατρικισ του ταυτότθτασ. 

Από τθν επόμενθ θμζρα τθσ παράδοςθσ του δελτίου αρχίηει θ ζκτιςθ τθσ ποινισ. Αν δεν ζχει 

εφοδιαςκεί με δελτίο ταυτότθτασ, τότε κατακζτει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ και από τθν 

επόμενθ θμζρα τθσ κατάκεςθσ τθσ διλωςθσ αυτισ, αρχίηει θ ζκτιςθ τθσ ποινισ. Αν δεν 

κατατεκεί το δελτίο τθσ ταυτότθτάσ του ι θ υπεφκυνθ διλωςθ, θ ζκτιςθ τθσ ποινισ αρχίηει 

με τθν παρζλευςθ τθσ κατά τα άνω πενκιμερθσ προκεςμίασ από τθ γνωςτοποίθςθ τθσ 

τελεςίδικθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ. Αν ο ιατρόσ τιμωρθκεί τελεςίδικα με τθν ποινι τθσ 

οριςτικισ παφςθσ, αποβάλλει αυτοδίκαια τθν ιδιότθτα του ιατροφ. 

8. Αν θ απόφαςθ για τθν οριςτικι παφςθ εξαφανιςκεί με απόφαςθ του Α.Ρ.Σ.Ι. ι  με 

δικαςτικι απόφαςθ, οι ιατρικοί ςφλλογοι οφείλουν να ςυμμορφωκοφν  αμζςωσ.  

 

Άρκρο 332 

Ζφεςθ 



 

 

1. Ο τιμωρθκείσ ιατρόσ, ο αςκιςασ τθ δίωξθ Ιατρικόσ Σφλλογοσ ι ο αιτιςασ αυτιν (ιατρόσ ι 

ιδιϊτθσ) δικαιοφται εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ 

απόφαςθσ να εκκαλζςει αυτιν ενϊπιον του Ανωτάτου Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου Ιατρϊν.  

2. Θ ζφεςθ κατατίκεται ενϊπιον του Γραμματζα του Ρεικαρχικοφ Συμβουλίου που εξζδωςε 

τθν απόφαςθ, και ςυντάςςεται ςχετικι ζκκεςθ που υπογράφεται από τον εκκαλοφντα και 

το Γραμματζα. Ο Γραμματζασ υποχρεοφται εντόσ δζκα (10) θμερϊν να διαβιβάςει αυτι 

μαηί με όλα τα ςχετικά ζγγραφα ςτθ Γραμματεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ρ.Ι.Σ.. 

3. Το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο που εκδίδει τθν καταδικαςτικι απόφαςθ αποφαίνεται και για 

το αν θ προκεςμία τθσ ζφεςθσ και θ άςκθςι τθσ ζχουν αναςταλτικό αποτζλεςμα. Κατ’ 

εξαίρεςθ, ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του παραπτϊματοσ, το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο μπορεί 

να κρίνει, όταν πρόκειται για πεικαρχικά παραπτϊματα που αποτελοφν και πλθμμελιματα 

ι κακουργιματα κατά τον Ροινικό Κϊδικα, με πλιρωσ αιτιολογθμζνθ απόφαςι του, ότι θ 

απόφαςθ είναι προςωρινϊσ εκτελεςτι. 

4. Θ ζφεςθ ςυνοδεφεται από καταβολι προσ τθ γραμματεία του εκδόςαντοσ τθν απόφαςθ 

Ιατρικοφ Συλλόγου παραβόλου εκατό (100) ευρϊ, εκτόσ εάν ο εκκαλϊν τυγχάνει να είναι ο 

Ιατρικόσ Σφλλογοσ. Θ καταβολι του ωσ άνω ποςοφ εκδίδεται υπζρ του Ιατρικοφ Συλλόγου 

και αποδίδεται ςτον εκκαλοφντα ςε περίπτωςθ αποδοχισ τθσ ζφεςθσ. 

 

Άρκρο 333 

Α.Ρ.Σ.Ι. – Εκδίκαςθ ζφεςθσ 

1. Το Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Ιατρϊν, όταν δικάηει ςε δεφτερο βακμό, δικαιοφται 

να διατάξει νζα Ε.Δ.Ε. ι ανάκριςθ, θ οποία ενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 326 και 327 επ.. Καλεί τον τιμωρθκζντα ιατρό να απολογθκεί με τθ διαδικαςία που 

ιςχφει για τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια των Ιατρικϊν Συλλόγων. Δφναται να μεταρρυκμίηει και 

να εξαφανίηει τθν εκκαλοφμενθ απόφαςθ. 

2. Το Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Ιατρϊν ςυνεδριάηει με νόμιμθ απαρτία κατά τισ 

διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και αποφαςίηει με απόλυτθ πλειοψθφία. Στθ 

ςυνεδρίαςθ τθροφνται πρακτικά, τα οποία είναι μυςτικά. Στισ ςυνεδριάςεισ του μπορεί να 

μετζχει χωρίσ ψιφο ο Ρρόεδροσ του Ρ.Ι.Σ.. Μπορεί ςτθ ςυνεδρίαςθ να μετζχει και ο 

νομικόσ ι τεχνικόσ ςφμβουλοσ, ο οποίοσ αποχωρεί κατά τθν ψθφοφορία. 

3. Το Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Ιατρϊν αποφαςίηει τελεςίδικα και εκδίδει τθν 

απόφαςι του το αργότερο εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν ειςαγωγι τθσ ςχετικισ 

πεικαρχικισ δικογραφίασ, θ δε απόφαςθ αυτοφ διαβιβάηεται προσ τον Ρρόεδρο του 



 

 

οικείου Ιατρικοφ Συλλόγου, ο οποίοσ οφείλει αμελλθτί να κοινοποιιςει αυτιν ςτον 

τιμωρθκζντα.  

 

Άρκρο 334 

Εκτζλεςθ – Δθμοςίευςθ αποφάςεων 

1. Οι τελεςίδικεσ αποφάςεισ εκτελοφνται από τον Ρρόεδρο του Ιατρικοφ Συλλόγου. 

2. Θ επίπλθξθ ανακοινϊνεται εγγράφωσ προσ τον τιμωρθκζντα από τον Ρρόεδρο του 

Συλλόγου. 

3. Το Ανϊτατο Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Ιατρϊν μπορεί να αποφαςίςει τθ δθμοςιοποίθςθ των 

αποφάςεϊν του: α) αν ιατροί καταδικάςκθκαν για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι 

για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία, 

δωροδοκία, δωρολθψία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, 

κακ' υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ 

γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) ζχει 

υπάρξει κίνδυνοσ για τθν δθμόςια υγεία και γ) ζχει υπάρξει κίνδυνοσ για τουσ αςκενείσ.  

4. Οι τελεςίδικεσ αποφάςεισ των Ρεικαρχικϊν Συμβουλίων εκτελοφνται  κατά το μζροσ που 

αφοροφν ςε πρόςτιμα και τα ζξοδα τθσ διαδικαςίασ κατά τισ διατάξεισ του ΚΕΔΕ με 

επιμζλεια του Ρροζδρου του Ιατρικοφ Συλλόγου, όπου εδρεφει το Ρεικαρχικό Συμβοφλιο. 

Τα ίδια ιςχφουν και για τισ αποφάςεισ του Α.Ρ.Σ.Ι.. Τα ζςοδα από τα πρόςτιμα αποδίδονται 

ςτον οικείο Ιατρικό Σφλλογο.  

 

Άρκρο 335 

Εφαρμογι κανόνων και αρχϊν ποινικοφ δικαίου και ποινικισ δικονομίασ ςτο πεικαρχικό 

δίκαιο 

Κανόνεσ και αρχζσ του ποινικοφ δικαίου και τθσ ποινικισ δικονομίασ εφαρμόηονται και ςτο 

πεικαρχικό δίκαιο, εφόςον δεν αντίκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ και ςυνάδουν με τθ 

φφςθ και ςτο ςκοπό τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ. Εφαρμόηονται ιδίωσ 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 

1. 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. 

2. 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 να ςυμπαρίςταται με πλθρεξοφςιο δικθγόρο. 

 

Άρκρο 337 

Ρεικαρχικά παραπτϊματα ιατρϊν ςτθν αλλοδαπι 

1. Τα Ρεικαρχικά Συμβοφλια των Ιατρικϊν Συλλόγων είναι αρμόδια και για τθν εκδίκαςθ 

παραπτωμάτων, τα οποία τζλεςε ο ιατρόσ ςτθν αλλοδαπι, εάν ςτοιχειοκετοφν πεικαρχικά 

αδικιματα κατά τθν ελλθνικι ιατρικι νομοκεςία, εάν δεν ζχει επιβλθκεί ςτον ιατρό από 

αλλοδαπό Ιατρικό Σφλλογο ποινι για τισ ςυγκεκριμζνεσ πράξεισ και παραλείψεισ και εάν 

δεν ζχουν παραγραφεί.  

2. Ιατρόσ, ο οποίοσ, λόγω πεικαρχικισ ποινισ, καταδικάηεται ςε προςωρινι ι οριςτικι 

παφςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ςε ζνα κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο οποίο 

αςκοφςε το ιατρικό επάγγελμα, δεν ζχει το δικαίωμα να εγγραφεί ςε Ιατρικό Σφλλογο τθσ 

θμεδαπισ μζχρι να εκτίςει το ςφνολο τθσ ποινισ που του ζχει επιβλθκεί. Ο Ρρόεδροσ του 

Ρ.Ι.Σ. οφείλει αμελλθτί και το αργότερο εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθ 

γνωςτοποίθςι τθσ ςτον Ρ.Ι.Σ. να κοινοποιεί ςε όλουσ του Ιατρικοφσ Συλλόγουσ κάκε 

απόφαςθ επιβολισ πεικαρχικισ ποινισ, που επιβάλλεται ςε ιατρό από πεικαρχικό όργανο 

κράτουσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

3. Αν θ πεικαρχικι ποινι ζχει επιβλθκεί από Ιατρικό Σφλλογο κράτουσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, όπου ο ιατρόσ αςκοφςε τα κακικοντά του, θ εκτζλεςθ τθσ ποινισ και το δικαίωμα 

τθσ εγγραφισ αυτοφ ςε Ιατρικό Σφλλογο τθσ χϊρασ αποφαςίηεται από το Ανϊτατο 



 

 

Ρεικαρχικό Συμβοφλιο Ιατρϊν (Α.Ρ.Σ.Ι.), το οποίο κρίνει με βάςθ το αν θ πράξθ ι θ 

παράλειψθ για τθν οποία επιβλικθκε θ ποινι τιμωρείται ςφμφωνα με το ελλθνικό  

πεικαρχικό δίκαιο.  

 

Άρκρο 338 

Κϊδικασ Ιατρικισ Δεοντολογίασ  

Οποιαδιποτε απόφαςθ αντίκετθ με τισ διατάξεισ του ν. 3418/2005 (Αϋ287) είναι άκυρθ. Αν 

ςτθ λιψθ των αποφάςεων αυτϊν ζχουν ςυμμετάςχει ιατροί, υπζχουν πεικαρχικζσ ευκφνεσ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

Άρκρο 339 

Αντιποίθςθ ιατρικοφ λειτουργιματοσ 

1. Με φυλάκιςθ μζχρισ ενόσ ζτουσ και με χρθματικι ποινι μζχρι είκοςι χιλιάδεσ (20.000) 

ευρϊ τιμωρείται όποιοσ με ςκοπό τθν αποκόμιςθ παράνομου περιουςιακοφ οφζλουσ 

χρθςιμοποιεί τον τίτλο του ιατροφ χωρίσ να ζχει πτυχίο ιατρικισ ςχολισ θμεδαποφ 

πανεπιςτθμίου ι αναγνωριςμζνο πτυχίο αλλοδαποφ πανεπιςτθμίου.  

2. 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 και τιμωρείται με τισ ποινζσ τθσ παρ. 1.  

2. Θεωρείται ωσ κεραπευτικι επζμβαςθ και τιμωρείται με τισ ίδιεσ ποινζσ τθσ παρ. 1 κάκε 

πράξθ, θ οποία τελείται για αιςκθτικοφσ λόγουσ, όταν γι’ αυτι χρθςιμοποιοφνται 

χειρουργικά μζςα ι μθχανιματα, τα οποία με φυςικοφσ ι χθμικοφσ παράγοντεσ μποροφν 

να ςυντελζςουν ςτον κακοριςμό διαγνϊςεωσ ι εφαρμογι κεραπείασ.  

3. Με φυλάκιςθ μζχρισ ζξι (6) εβδομάδων και χρθματικι ποινι μζχρι πζντε χιλιάδων (5.000) 

ευρϊ τιμωρείται εκείνοσ, ο οποίοσ, ενϊ είναι πτυχιοφχοσ ιατρικισ ςχολισ θμεδαποφ 

Ρανεπιςτθμίου ι άλλθσ ιςότιμθσ Ρανεπιςτθμιακισ Σχολισ αλλοδαποφ πανεπιςτθμίου, 

αςκεί τθν ιατρικι χωρίσ τθν απαιτοφμενθ κατά τισ διατάξεισ του νόμου βεβαίωςθ ι αςκεί 

τθν ιατρικι, ενϊ θ χορθγθκείςα ςε αυτόν βεβαίωςθ ανακλικθκε ι βρίςκεται υπό αναςτολι 

ι αυτόσ είναι ςυνταξιοφχοσ.  

 



 

 

Άρκρο 340 

Μεταβατικζσ διατάξεισ 

Οι εςωτερικοί κανονιςμοί των Ιατρικϊν Συλλόγων προςαρμόηονται με τισ διατάξεισ του 

παρόντοσ μζςα ςε προκεςμία δϊδεκα μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του. 

 

Άρκρο 341 

Καταργοφμενεσ διατάξεισ 

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται ο α.ν. 1565/1939 (Αϋ16), το β.δ. 

11.10/7.11.1957 (Αϋ228) , το ν.δ. 4111/1960 (Αϋ 163) και ο ν. 727/1977 (Αϋ308).  

 

Άρκρο 342 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

Θ ιςχφσ του παρόντοσ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

ΤΜΘΜΑ Ι’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  

ΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΑΣΙΕΣ 

Άρκρο 343 

Στο άρκρο 19 του ν. 3028/2002 (Αϋ 153) προςτίκεται παράγραφοσ 11 ωσ ακολοφκωσ:  

«11. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ 

ειςιγθςθσ του Τμιματοσ Απαλλοτριϊςεων, Απόκτθςθσ Ακινιτων και Αποηθμιϊςεων του 

υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, δφναται να διαπιςτϊνεται ότι ςυντρζχει θ 

περίπτωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ κατά τισ παραγράφουσ 1 ζωσ 5 και να ορίηεται ότι το 

φψοσ αυτισ κα εκτιμάται από ανεξάρτθτο και πιςτοποιθμζνο εκτιμθτι του ν. 4152/2013».     

 

Άρκρο 344 

Μθτρϊο Ρροςωπικοφ Αρχαιολογικϊν Εργαςιϊν 

 



 

 

1. Ιδρφεται Μθτρϊο Ρροςωπικοφ Αρχαιολογικϊν Εργαςιϊν (Μ.Ρ.Α.Ε.) με ςφμβαςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου απαςχολοφμενου ςε αρχαιολογικά ζργα που 

εκτελοφνται από υπθρεςίεσ του υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με τθν μζκοδο τθσ 

αυτεπιςταςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πάςθσ φφςεωσ αρχαιολογικϊν εργαςιϊν που 

εκτελοφνται ςτο πλαίςιο ζργων τρίτων. Για τθν υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του μθτρϊου 

και τθσ διαδικαςίασ προςλιψεων μζςω αυτοφ, δθμιουργείται θλεκτρονικι βάςθ 

δεδομζνων.  

2. Με απόφαςθ του υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ που εκδίδεται εντόσ 3 μθνϊν 

από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ ορίηονται οι ειδικότθτεσ, οι κλάδοι και οι κατθγορίεσ 

εκπαίδευςθσ των μελϊν, τα απαιτοφμενα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα και θ ςχετικι 

μοριοδότθςθ αυτϊν, τα τθροφμενα ςτοιχεία, θ αρμόδια για τθν κατάρτιςθ, τιρθςθ και 

επικαιροποίθςι του υπθρεςία, θ διαδικαςία εγγραφισ ςτο μθτρϊο και επικαιροποίθςθσ 

των ςχετικϊν ςτοιχείων, θ διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ με χριςθ του μθτρϊου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και διαδικαςίασ υποβολισ ενςτάςεων, οι τεχνικζσ λεπτομζρειεσ 

λειτουργίασ και αςφάλειασ τθσ θλεκτρονικισ βάςθσ δεδομζνων και τθσ ςχετικισ 

διαδικτυακισ εφαρμογισ και ρυκμίηεται κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 

3. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ απόφαςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ξεκινά θ εγγραφι 

μελϊν ςτο μθτρϊο. 

4. Από τθν 1.1.2020 θ πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου απαςχολοφμενου ςε αρχαιολογικά ζργα που εκτελοφνται από υπθρεςίεσ 

του υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνων των πάςθσ φφςεωσ 

αρχαιολογικϊν εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτο πλαίςιο ζργων τρίτων διενεργείται 

αποκλειςτικά μζςω του μθτρϊου του παρόντοσ. 

 

Άρκρο 345 

Ζκκεςθ Αναλυτικισ Αρχαιολογικισ Τεκμθρίωςθσ 

  

1. Κατά τθν φάςθ εκπόνθςθσ του Ρροκαταρκτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Ρεριβαλλοντικϊν 

Απαιτιςεων  (ΡΡΡΑ), όταν προβλζπεται,  και τθσ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 

(ΜΡΕ), για τα δθμόςια ζργα με εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ μεγαλφτερθ των 20.000.000 

Ευρϊ, κακϊσ και για εκείνα των οποίων το ςφνολο ι μζροσ τθσ περιοχισ μελζτθσ, όπωσ 

προκφπτει από τθν αναγνωριςτικι μελζτθ ι τθν προκαταρκτικι μελζτθ ι τθν προμελζτθ 

κατά περίπτωςθ, χωροκετείται ςε περιοχζσ των άρκρων 12-17 του ν. 3028/2002 (Αϋ153), 



 

 

εκπονείται Ζκκεςθ Αναλυτικισ Αρχαιολογικισ Τεκμθρίωςθσ (ΕΑΑΤ) από το Τμιμα 

Συντονιςμοφ και Ραρακολοφκθςθσ Αρχαιολογικϊν Ερευνϊν και Εργαςιϊν ςτο Ρλαίςιο των 

Μεγάλων Δθμόςιων Ζργων τθσ Διεφκυνςθσ Ρροϊςτορικϊν και Κλαςικϊν Αρχαιοτιτων του 

Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ  με τθν ςυνεργαςία τθσ κατά τόπο αρμόδιασ  

Εφορείασ Αρχαιοτιτων.  Εάν το ηθτιςει ο κφριοσ του ζργου, ΕΑΑΤ εκπονείται και για ζργα 

που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ.  

2. Με κοινι απόφαςθ των υπουργϊν Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Υποδομϊν και 

Μεταφορϊν που εκδίδεται εντόσ 3 μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ ορίηονται 

τα επίπεδα εξειδίκευςθσ τθσ ΕΑΑΤ, ο χρόνοσ και θ προκεςμία για τθν ςφνταξθ αυτϊν και 

κάκε άλλο ςχετικό κζμα. Θ απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου εφαρμόηεται και για τθν 

ΕΑΑΤ που προβλζπεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 31 του ν. 2160/1993 (Αϋ 118), για τθν 

δθμιουργία μαρίνων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’     

     Άρκρο 346 

Θ παρ. 8 του άρκρου 10 του ν. 4481/2017 (Α’ 100) τροποποιείται ωσ εξισ: 

«8. Στισ ανεξάρτθτεσ οντότθτεσ του άρκρου 50 τα μζλθ του εποπτικοφ ςυμβουλίου είναι 

εννζα (9) και εκλζγονται από τθ γενικι ςυνζλευςθ ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ εϋ τθσ 

παραγράφου 9 του άρκρου 9. Θ διάρκεια τθσ κθτείασ του εποπτικοφ ςυμβουλίου είναι τρία 

(3) ζτθ, με εξαίρεςθ τθ κθτεία του πρϊτου εποπτικοφ ςυμβουλίου θ οποία δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα δφο (2) ζτθ.  

Κατ’ εξαίρεςθ ςτθν υφιςτάμενθ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, ανεξάρτθτθ 

οντότθτα του άρκρου 50, τα μζλθ του πρϊτου εποπτικοφ ςυμβουλίου κακϊσ και θ διάρκεια 

τθσ κθτείασ τουσ ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, μετά 

από ζγγραφθ ειςιγθςθ προσ αυτόν των  μελϊν  τθσ ανεξάρτθτθσ οντότθτασ του άρκρου 50, 

εφόςον αυτι υποβλθκεί μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 

παρόντοσ».  

 

Άρκρο 347 

1.Οι παρακάτω διατάξεισ καταργοφνται: 



 

 

α) θ υποπερίπτ. 6, τθσ περίπτ. α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 1158/1981 (Αϋ 127) κακϊσ 

και το δεφτερο εδάφιο  τθσ παρ. 4 του άρκρου 9του ν. 1158/1981. 

β) θ περίπτ. α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του π.δ. 370/1983 (Αϋ 130). 

γ) θ περίπτ. α), τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του π.δ. 372/1983 (Αϋ 131). 

δ) θ περίπτ. α)  τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του π.δ.  64/2009 ( Αϋ 85). 

ε) θ υποπερίπτ. 6 τθσ περίπτ. α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 και θ περίπτ. δ) του άρκρου 3 του 

π.δ. 457/1983 (Αϋ174) 

2. Επίςθσ καταργοφνται :  

α) θ υποχρζωςθ υποβολισ των υπ’ αρικ. 2 και 4 δικαιολογθτικϊν του Ραραρτιματοσ τθσ 

ΚΥΑ ΥΡΡΟΤ/107291/9-11-2011(Β’ 2664) όταν ο αιτϊν είναι φυςικό πρόςωπο ι  ΝΡΙΔ, 

αντίςτοιχα   

β) θ υποχρζωςθ υποβολισ των υπ’ αρικ. 2 και 4 δικαιολογθτικϊν του Ραραρτιματοσ τθσ 

ΚΥΑ ΥΡΡΟΤ/107296/9-11-2011(Β’ 2665) όταν ο αιτϊν είναι φυςικό πρόςωπο ι  ΝΡΙΔ, 

αντίςτοιχα.  

 

ΤΜΘΜΑ ΙΑ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 

Άρκρο 348 

Διατάξεισ ςχετικζσ με τισ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Φδρευςθσ Αποχζτευςθσ (ΔΕΥΑ) 

1. Στο άρκρο 1 του νόμου 1069/1980 (A’ 191), προςτίκεται παράγραφοσ 5, ωσ εξισ:  

«5. Οι διατάξεισ του νόμου αυτοφ δεν εφαρμόηονται εντόσ τθσ περιοχισ δραςτθριότθτασ 

τθσ ΕΥΔΑΡ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο άρκρο 8 παρ. 1 του ν. 2744/1999 (Α’222), όπωσ 

ιςχφει, οφτε εντόσ περιοχισ δραςτθριότθτασ τθσ ΕΥΑΘ, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο άρκρο 

26 του ν. 2937/2001 (Α’ 169), όπωσ ιςχφει».  

2. Το άρκρο 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Επιχείρθςθσ 



 

 

1. Θ Δ.Ε.Υ.Α. που ςυνιςτάται από ζνα μόνο Διμο διοικείται από Διοικθτικό Συμβοφλιο που 

αποτελείται από επτά (7) ζωσ ζνδεκα (11) μζλθ, τα οποία ορίηονται με απόφαςθ του 

οικείου Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Από τα μζλθ αυτά, πζντε (5) τουλάχιςτον μζλθ, είναι 

αιρετοί εκπρόςωποι του Διμου, ζνα (1) μζλοσ είναι εκπρόςωποσ των εργαηομζνων ςτθν 

επιχείρθςθ, οριηόμενοσ από τθν πλζον αντιπροςωπευτικι ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ των 

εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ ι, εφόςον ελλείπει τζτοια, από το ςφνολο των εργαηομζνων 

ςτθν επιχείρθςθ, τουσ οποίουσ ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςυγκαλεί ςε γενικι 

ςυνζλευςθ για το ςκοπό αυτόν και ζνα (1) μζλοσ είναι εκπρόςωποσ περιβαλλοντικοφ ι 

κοινωνικοφ φορζα τθσ περιοχισ, κάτοχοσ πτυχίου Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμου τίτλου τθσ 

αλλοδαπισ, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ι γνϊςεισ ςυναφείσ με το αντικείμενο τθσ 

επιχείρθςθσ. Ο κακοριςμόσ του περιβαλλοντικοφ ι κοινωνικοφ φορζα του προθγοφμενου 

εδαφίου και θ διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ των προχποκζςεων ςτο πρόςωπο του 

προτεινόμενου από αυτόν μζλουσ, γίνεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Τα 

ανεξάρτθτα μζλθ, εφόςον ςτον οικείο Οργανιςμό προβλζπονται περιςςότερα από επτά, 

είναι δθμότεσ ι μόνιμοι κάτοικοι του οικείου Διμου, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ι γνϊςεισ 

ςυναφείσ με το αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ και ορίηονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ 

επόμενθσ παραγράφου. Στθν περίπτωςθ των αιρετϊν μελϊν, ζνα (1) τουλάχιςτον μζλοσ 

υποδεικνφεται από τθ μειοψθφία. Με τθν ίδια απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

ορίηεται ο Ρρόεδροσ και ο Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ. 

2. Για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ των ανεξαρτιτων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

δθμοςιεφεται πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, θ οποία αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα 

του οικείου Διμου ι όλων των Διμων, ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτθν επιχείρθςθ 

περιςςότερων του ενόσ Διμων, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ) για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δζκα (10) θμερϊν. Το 

οικείο Δθμοτικό Συμβοφλιο ι το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ 

διαπιςτϊνει τθ ςυνδρομι ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ τθσ ιδιότθτασ του δθμότθ ι του 

μόνιμου κατοίκου, κακϊσ και τθσ αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ ι γνϊςθσ ςυναφοφσ με το 

αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ.  Το Ειδικό Συμβοφλιο Επιλογισ Διοικιςεων (Ε.Σ.Ε.Δ) του 

άρκρου 10 του νόμου 4369/2016 αξιολογεί τα προςόντα των υποψθφίων ανεξαρτιτων 

μελϊν και υποβάλλει ςτο οικείο Δθμοτικό Συμβοφλιο ειςιγθςθ με τουσ τρεισ 

επικρατζςτερουσ υποψθφίουσ. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο ι το Δθμοτικό Συμβοφλιο του 

Διμου τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ  επιλζγει υποχρεωτικά ζναν εκ των υποψθφίων που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειςιγθςθ του Ε.Σ.Ε.Δ και θ απόφαςθ αυτι αναρτάται ςτο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Για τθν επιλογι των τριϊν (3) επικρατζςτερων υποψθφίων, το 



 

 

Ε.Σ.Ε.Δ. λαμβάνει υπόψθ του τα βιογραφικά ςτοιχεία των υποψθφίων και, κυρίωσ, τα 

τυπικά τουσ προςόντα, το εν γζνει επιςτθμονικό και ερευνθτικό ζργο τουσ ςε ςυνάφεια με 

τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ και τθν πρότερθ ςυνολικά διοικθτικι εμπειρία τουσ. Το Ε.Σ.Ε.Δ. 

ςυνεκτιμά τθν εν γζνει προςωπικότθτα των υποψθφίων, κατόπιν διενζργειασ δομθμζνθσ 

ςυνζντευξθσ, ςτθν οποία καλοφνται υποχρεωτικά, εφόςον υπάρχουν, τουλάχιςτον τρεισ (3) 

υποψιφιοι. Για τθ ςυνζντευξθ τθρείται ςχετικό πρακτικό, το οποίο ςυνυποβάλλεται με τθν 

ειςιγθςθ του Ε.Σ.Ε.Δ. ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Θ ωσ άνω διαδικαςία ακολουκείται και αν 

οι υποψιφιοι είναι λιγότεροι από τρεισ (3). Οι παράγραφοι 3 ζωσ 5 του άρκρου 7 του ν. 

4369/2016 εφαρμόηονται κατϋ αναλογία και για τα ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. 

3. Σε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτθν επιχείρθςθ περιςςότερων του ενόσ Διμων, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου προςαυξάνονται ανάλογα, με τθν υπόδειξθ, ςφμφωνα με τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο, τριϊν (3) αιρετϊν εκπροςϊπων από κάκε Δθμοτικό Συμβοφλιο 

και, ςε περίπτωςθ, που προκφπτει άρτιοσ ςυνολικόσ αρικμόσ μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ υποδεικνφει 

ζναν επιπλζον αιρετό εκπρόςωπο. Στθν περίπτωςθ διαδθμοτικϊν επιχειριςεων, ο 

Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο περιβαλλοντικόσ ι κοινωνικόσ φορζασ που 

υποδεικνφει εκπρόςωπό του και τα ανεξάρτθτα μζλθ που επιλζγονται με τθ διαδικαςία τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου τθσ ζδρασ 

τθσ επιχείρθςθσ και ο Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ορίηεται από το Δθμοτικό 

Συμβοφλιο του μεγαλφτερου ςε πλθκυςμό Διμου που ςυμμετζχει ςτθν επιχείρθςθ, πλθν 

του Διμου τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ. 

4. Θ κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ακολουκεί τθ κθτεία του Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

και, ςε κάκε περίπτωςθ, λιγει το αργότερο τρεισ (3) μινεσ μετά τθ ςυγκρότθςθ του 

Δθμοτικοφ Συμβουλίου. 

5. Τα αιρετά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικακίςτανται κατά τθ 

διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου που τα 

όριςε, θ οποία λαμβάνεται με απόλυτθ πλειοψθφία του αρικμοφ των μελϊν του. Για τθν 

αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου των εργαηομζνων και του περιβαλλοντικοφ ι κοινωνικοφ 

φορζα τθσ περιοχισ, απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του οργάνου που τουσ υπζδειξε. Θ 

αντικατάςταςθ των ανεξαρτιτων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, δθμοτϊν ι μονίμων 

κατοίκων του οικείου Διμου, γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2.   



 

 

6. Στο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ μετζχει, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ωσ ειςθγθτισ 

κεμάτων προσ ςυηιτθςθ, ο Γενικόσ Διευκυντισ τθσ επιχείρθςθσ. 

7. Κακικοντα γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αςκεί υπάλλθλοσ τθσ επιχείρθςθσ, 

που ορίηεται από τον Ρρόεδρο αυτοφ. 

8. Για τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που είναι αιρετοί εκπρόςωποι Δθμοτικϊν 

Συμβουλίων, ιςχφουν οι διατάξεισ του Δθμοτικοφ Κϊδικα περί μθ εκλογιμότθτασ και 

αςυμβίβαςτων. 

9. Μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι ςυγγενείσ μεταξφ τουσ εξ αίματοσ 

ι εξ αγχιςτείασ μζχρι και τρίτου βακμοφ, κακϊσ και οι με οποιαδιποτε μορφι εργολάβοι ι 

προμθκευτζσ τθσ επιχείρθςθσ ι μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι υπάλλθλοι ομοειδοφσ 

επιχείρθςθσ. 

10. Στον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αν δεν είναι Διμαρχοσ, μπορεί να 

καταβάλλεται, για τισ παρεχόμενεσ ςτθν επιχείρθςθ υπθρεςίεσ του, αποηθμίωςθ που 

κακορίηεται με απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, φςτερα 

από πρόταςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ. Θ αποηθμίωςθ αυτι δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το ποςοςτό 50% του ποςοφ τθσ αντιμιςκίασ του Δθμάρχου, ςφμφωνα με το 

άρκρο 92 του ν. 3852/2010. Σε περίπτωςθ απουςίασ του Ρρόεδρου, λόγω αςκζνειασ ι 

άδειασ, πζραν του μθνόσ, θ αποηθμίωςθ αυτι καταβάλλεται εξ θμιςείασ ςε αυτόν και ςτον 

αναπλθρωτι του. 

11. Θ αποηθμίωςθ του Ρροζδρου, των μελϊν και του γραμματζα του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςυνεδριάςεισ, κακορίηεται με 

απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, φςτερα από πρόταςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό των πενιντα (50) ευρϊ ανά 

ςυνεδρίαςθ. Με όμοια απόφαςθ, που εκδίδεται μετά από ειςιγθςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, μπορεί να ορίηεται ότι ζνα από τα μζλθ αυτοφ παρζχει πλιρθ απαςχόλθςθ με 

αμοιβι ςτθν επιχείρθςθ και να κακορίηονται οι αρμοδιότθτεσ και το φψοσ τθσ αμοιβισ, το 

οποίο πρζπει να είναι ανάλογο των τυπικϊν του προςόντων και δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ του Ρροζδρου τθσ επιχείρθςθσ». 

3. Θ περ. β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«β) διορίηει το Γενικό Διευκυντι, ςφμφωνα με το άρκρο 6. 

4. Το άρκρο 6 του νόμου 1069/1980 (Α’ 191) αντικακίςταται ωσ εξισ: 



 

 

«Γενικόσ Διευκυντισ 

1. Των υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ προΐςταται Γενικόσ Διευκυντισ. 

2. Ο Γενικόσ Διευκυντισ πρζπει: 

α) να πλθροί τουλάχιςτον μία από τισ προχποκζςεισ για τθν εγγραφι ςτο Εκνικό Μθτρϊο 

Επιτελικϊν Στελεχϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 1 του 

άρκρου  2 του νόμου 4369/2016 (Α’ 33), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι, ςε περίπτωςθ που δεν 

απαςχολείται ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα, να ζχει τουλάχιςτον υπθρεςία 

πζντε (5) ετϊν ςτον τομζα των υδάτων. 

β) να είναι κάτοχοσ πτυχίου ανϊτατθσ ςχολισ τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ με ειδικότθτα 

Ρολιτικοφ Μθχανικοφ, Χθμικοφ Μθχανικοφ, Οικονομολόγου, Τοπογράφου Μθχανικοφ ι 

Μθχανολόγου. 

γ) να ζχει τουλάχιςτον προχπθρεςία πζντε (5) ετϊν ςε κζςθ ευκφνθσ ςτο δθμόςιο, 

ευρφτερο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα. 

δ) να κατζχει άριςτα τουλάχιςτον μία ξζνθ γλϊςςα. 

3. Πςοι δεν δφνανται να εγγραφοφν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Επιτελικϊν Στελεχϊν Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 2 του νόμου 4369/2016, δεν 

μποροφν να οριςτοφν ςτθ κζςθ του Γενικοφ Διευκυντι. 

4. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ορίηεται μετά από πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ςφμφωνα 

με τθ διαδικαςία των παραγράφων 5 και 6. 

5. Για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Γενικοφ Διευκυντι το Διοικθτικό Συμβοφλιο δθμοςιεφει 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, θ οποία αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του 

αντίςτοιχου Διμου ι όλων των Διμων, ςε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτθν επιχείρθςθ 

περιςςότερων του ενόσ Διμων, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του Ανωτάτου Συμβουλίου 

Επιλογισ Ρροςωπικοφ (Α.Σ.Ε.Ρ) για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δζκα (10) θμερϊν. Το 

Ειδικό Συμβοφλιο Επιλογισ Διοικιςεων (Ε.Σ.Ε.Δ) του άρκρου 10 του νόμου 4369/2016 

αξιολογεί τα προςόντα των υποψθφίων Γενικϊν Διευκυντϊν και υποβάλλει ςτο Δ.Σ 

ειςιγθςθ με τουσ τρεισ επικρατζςτερουσ υποψθφίουσ. Το Δ.Σ επιλζγει υποχρεωτικά ζναν εκ 

των υποψθφίων που περιλαμβάνονται ςτθν ειςιγθςθ του Ε.Σ.Ε.Δ και θ απόφαςθ αυτι 

αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Για τθν επιλογι των τριϊν (3) επικρατζςτερων 

υποψθφίων, το Ε.Σ.Ε.Δ. λαμβάνει υπόψθ του τα βιογραφικά ςτοιχεία των υποψθφίων και, 

κυρίωσ, τα τυπικά τουσ προςόντα, το εν γζνει επιςτθμονικό και ερευνθτικό ζργο τουσ ςε 



 

 

ςυνάφεια με τθν προκθρυςςόμενθ κζςθ και τθν πρότερθ ςυνολικά διοικθτικι εμπειρία 

τουσ. Το Ε.Σ.Ε.Δ. ςυνεκτιμά τθν εν γζνει προςωπικότθτα των υποψθφίων, κατόπιν 

διενζργειασ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ, ςτθν οποία καλοφνται υποχρεωτικά, εφόςον 

υπάρχουν, τουλάχιςτον τρεισ (3) υποψιφιοι. Για τθ ςυνζντευξθ τθρείται ςχετικό πρακτικό, 

το οποίο ςυνυποβάλλεται με τθν ειςιγθςθ του Ε.Σ.Ε.Δ. ςτο  Δ.Σ. Θ ωσ άνω διαδικαςία 

ακολουκείται και αν οι υποψιφιοι είναι λιγότεροι από τρεισ (3). 

6. Οι παράγραφοι 3 ζωσ 5 του άρκρου 7 του ν. 4369/2016 εφαρμόηονται κατϋ αναλογία και 

για τισ υφιςτάμενεσ κζςεισ Γενικϊν Διευκυντϊν. 

7. Πςοι επιλζγονται για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ του Γενικοφ Διευκυντι διορίηονται με 

κθτεία τεςςάρων (4) ετϊν, με δικαίωμα ανανζωςθσ για μία φορά. Σε κάκε περίπτωςθ θ 

ςυνολικι κθτεία ςτισ ανωτζρω κζςεισ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτϊ (8) ζτθ. 

 8. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ελζγχει τθν κακθμερινι εργαςία τθσ επιχείρθςθσ, αςκεί εποπτεία 

ςτθ διεξαγωγι των εργαςιϊν κάκε υπθρεςίασ αςκϊντασ τθ διοίκθςθ του προςωπικοφ τθσ, 

είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των 

επιτροπϊν τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 5 και μεριμνά για: 

 α) τθν εκτζλεςθ του ςκοποφ για τον οποίο ιδρφκθκε θ επιχείρθςθ, 

 β) τθν εκπόνθςθ και τθν υποβολι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ του 

πενταετοφσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ δράςθσ, που προβλζπεται ςτο εδάφιο γ` τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 5, 

 γ) τθν εκπόνθςθ και τθν υποβολι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του ετιςιου προγράμματοσ 

ζργων, που προβλζπεται ςτο εδάφιο δ` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5, 

 δ) τθ ςφνταξθ, τουλάχιςτον δφο (2) μινεσ πριν από τθν ζναρξθ κάκε οικονομικοφ ζτουσ, 

του προχπολογιςμοφ εςόδων και εξόδων τθσ επιχείρθςθσ, 

 ε) τθν εκπόνθςθ και τθν υποβολι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ τθσ μελζτθσ 

κόςτουσ -οφζλουσ, που προβλζπεται ςτο εδάφιο ε` τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 5, 

 ςτ) τθν κατάρτιςθ και τθν υποβολι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ του ετιςιου 

προγράμματοσ επενδφςεων για το επόμενο οικονομικό ζτοσ, υποδεικνφοντασ τισ 

εγκεκριμζνεσ ι προτεινόμενεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ αυτοφ, 



 

 

 η) τθν κατάρτιςθ και υποβολι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ των αναγκαίων 

αναμορφϊςεων και τροποποιιςεων ςτο πρόγραμμα καταςκευισ ζργων και ςτον ετιςιο 

προχπολογιςμό εςόδων και εξόδων τθσ επιχείρθςθσ, 

 θ) τθ ςφνταξθ του ετιςιου απολογιςμοφ τθσ επιχείρθςθσ, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν 

υποβολι των φορολογικϊν δθλϊςεων και των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ επιχείρθςθσ. 

8. Ο Γενικόσ Διευκυντισ ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, χωρίσ 

δικαίωμα ψιφου και ειςθγείται προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο για: 

 α) τθν ανάκεςθ μελετϊν, εκτζλεςθ ζργων και προμθκειϊν, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, 

 β) κάκε εκποίθςθ ι εκμίςκωςθ ακινιτων ι κινθτϊν πραγμάτων που ανικουν ςτθν 

επιχείρθςθ, 

 γ) τθν άςκθςθ ζνδικων βοθκθμάτων ι μζςων, τθν παραίτθςθ από αυτά και κάκε δικαςτικό 

ι εξωδικαςτικό ςυμβιβαςμό, 

 δ) τθ ςφναψθ δανείων, 

 ε) τθ ςυμμετοχι φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων ι Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ι 

επιχειριςεων κοινισ ωφζλειασ ςτθ δαπάνθ καταςκευισ ζργων τα οποία επικυμοφν να 

καταςκευάςει θ επιχείρθςθ κατά προτεραιότθτα, κακϊσ και για τουσ όρουσ αυτισ τθσ 

ςυμμετοχισ. 

9. Ο Γενικόσ Διευκυντισ αποφαςίηει για: 

 α) τθν εκτζλεςθ προμθκειϊν και ανάλθψθ υποχρεϊςεων, εφόςον θ ολικι δαπάνθ δεν 

υπερβαίνει το ποςό των ζξι χιλιάδων (6.000) ευρϊ. Το χρθματικό αυτό όριο μπορεί να 

αυξομειϊνεται, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ, 

 β) τθν τοποκζτθςθ του προςωπικοφ ςτισ προβλεπόμενεσ από τον Οργανιςμό Εςωτερικισ 

Υπθρεςίασ κζςεισ, κακϊσ και για τθ χοριγθςθ αδειϊν ςε αυτό. 

10. Ο Γενικόσ Διευκυντισ αςκεί τισ λοιπζσ αρμοδιότθτεσ που παρζχονται ςε αυτόν από τον 

Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ. 

11. Αν δεν ζχει διοριςτεί Γενικόσ Διευκυντισ ι αν αυτόσ κωλφεται, τα κακικοντα αυτοφ 

αςκεί, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ επιχείρθςθσ, ο ανϊτεροσ ςε βακμό και, 

επί ιςόβακμων, ο αρχαιότεροσ υπάλλθλοσ». 



 

 

    Άρκρο 349 

Τροποποίθςθ άρκρου 32 ν. 4483/2017 

Το άρκρο 32 του νόμου 4483/2017 (Α’ 107) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Ραροχι κινιτρων ςε εργαηομζνουσ από Ο.Τ.Α ορεινϊν και νθςιωτικϊν περιοχϊν 

1. Οι ορεινοί διμοι του άρκρου 1 του νόμου 3852/2010 (Α’ 87), οι διμοι με πλθκυςμό ζωσ 

30.000 κατοίκουσ, των οποίων τουλάχιςτον το 50% των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ενοτιτων 

χαρακτθρίηονται ωσ ορεινζσ ςτο Μθτρϊο Διμων, Κοινοτιτων και Οικιςμϊν τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι 

νθςιωτικοί διμοι με πλθκυςμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων, κακϊσ και τα ΝΡΔΔ των 

διμων αυτϊν, μποροφν να παρζχουν δωρεάν ςίτιςθ και κατάλλθλο κατάλυμα διαμονισ 

ςτουσ ιατροφσ και νοςθλευτζσ του Κζντρου Υγείασ και των δθμόςιων νοςοκομείων, το 

προςωπικό τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, του Λιμενικοφ Σϊματοσ, τθσ Ρυροςβεςτικισ 

Υπθρεςίασ, του Ε.Κ.Α.Β και τουσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ. Ο υπολογιςμόσ του 

πλθκυςμοφ γίνεται ςφμφωνα με τα ςτοιχεία πραγματικοφ πλθκυςμοφ τθσ τελευταίασ 

απογραφισ τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

2. Για τισ ανωτζρω παροχζσ λαμβάνεται απόφαςθ από το οικείο Δθμοτικό ι Διοικθτικό 

Συμβοφλιο, με τθν οποία εξειδικεφονται οι κατά περίπτωςθ παροχζσ και το χρονικό 

διάςτθμα ιςχφοσ αυτϊν, κατόπιν βεβαίωςθσ τθσ φπαρξθσ ανάλογων πόρων από τθν 

οικονομικι υπθρεςία του Ο.Τ.Α. 

3. Τα ανωτζρω δεν ιςχφουν για τουσ κατοίκουσ των περιοχϊν αυτϊν ι τουσ ςυηφγουσ τουσ ι 

τα ανιλικα τζκνα αυτϊν που ζχουν τθν πλιρθ κυριότθτα ι τθν επικαρπία κατοικίασ ςτθν 

περιοχι υπθρζτθςθσ.  

4. Οι παροχζσ τθσ παραγράφου 1 μποροφν να χορθγοφνται υπό τισ ίδιεσ προχποκζςεισ, και 

από νθςιωτικοφσ διμουσ με πλθκυςμό μεγαλφτερο των 18.000 κατοίκων, εφόςον αφοροφν 

αποκλειςτικά εργαηομζνουσ που υπθρετοφν ςε αυτοτελι νθςιά που ςυνιςτοφν τοπικζσ 

κοινότθτεσ αυτϊν.  

5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν κακορίηεται ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων τθσ εφαρμογισ του άρκρου αυτοφ. 

 

ΤΜΘΜΑ ΙΒ’ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Άρκρο 350 

Το δικαίωμα είςπραξθσ μερίςματοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτο 

 μετοχικό κεφάλαιο τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ 

Τθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ Α.Ε.» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) μεταβιβάηεται ςτθν Ελλθνικι Εταιρεία 

Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε. 

 

Άρκρο 351 

Διατάξεισ για τον τουριςτικό λιμζνα Αλίμου 

1. Τα πλωτά ςτοιχεία, οι καλάςςιεσ, χερςαίεσ, κτιριακζσ και άλλεσ λιμενικζσ  

εγκαταςτάςεισ και τα ζργα εντόσ τθσ χερςαίασ και τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ του τουριςτικοφ 

λιμζνα Αλίμου, όπωσ αποτυπϊνονται  εντόσ του χερςαίου και καλάςςιου χϊρου με τα 

περιμετρικά ςτοιχεία Θ1, Θ2-Χ12, Χ13, Χ14, X14.1, Χ15, Χ16, Χ17, Χ18, Χ19, Χ20, Χ21, Χ22, 

Χ23, Χ24, Χ25, Χ26, Χ27, Χ28, Χ29, Χ30, Χ31, Χ32, Χ33, Χ34, Χ35, Χ36, Χ37, Χ38, Χ39, Χ40, 

Χ41, Χ42, Χ43, Χ44-Θ21, Θ22, Θ23, Θ1 ςτο από Δεκεμβρίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα 

(Αρ. Σχεδίου 109.02 κλίμακασ 1:1250) τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και τθσ  

Διεφκυνςθσ Εκμετάλλευςθσ (Τμιμα Διαχείριςθσ Επιχειρθματικϊν Μονάδων) τθσ ανϊνυμθσ 

εταιρείασ με τθν επωνυμία «Εταιρεία Ακινιτων Δθμοςίου Α.Ε.», που  ςυντάχκθκε  από τθν 

τοπογράφο μθχανικό Χρφςα Βαςιλοποφλου, κεωρικθκε από τουσ προϊςταμζνουσ των 

παραπάνω Διευκφνςεων πολιτικό μθχανικό Ιωάννθ Φιλίππου και  Δρ. αρχιτζκτονα 

μθχανικό Κωνςταντίνο Ρλουμάκθ, αντιςτοίχωσ, και προςαρτάται ςτον παρόντα νόμο 

(Ραράρτθμα 3), χαρακτθρίηονται ςτο ςφνολό τουσ  νομίμωσ υφιςτάμενα. 

 2.  Για τθ λειτουργία,  τθν τροποποίθςθ,  τθ ςυμπλιρωςθ ι τθν επζκταςθ των 

εγκαταςτάςεων του τουριςτικοφ λιμζνα  Αλίμου ζχουν εφαρμογι ςτο ςφνολό τουσ οι 

διατάξεισ των άρκρων 29 ζωσ 34 του ν. 2160/1993 (Αϋ118), όπωσ ιςχφουν. 

 

Άρκρο 352 

1. Θ περ. γϋ τθσ παρ. 8 του άρκρου 58 του ν. 4075/2012 (Αϋ 89), όπωσ αντικαταςτάκθκε με 

το άρκρο 16 του ν. 4455/2017 (Αϋ 22), αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«γ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν το Ελλθνικό Δθμόςιο δφναται να χορθγεί 

χρθματικζσ προκαταβολζσ ςε προμθκευτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ ζναντι των ςυνολικϊν 



 

 

ετιςιων υποχρεϊςεων τθσ εκάςτοτε τρζχουςασ χριςθσ για δαπάνθ εξόφλθςθσ 

λογαριαςμϊν θλεκτρικοφ ρεφματοσ των φορζων τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και μζχρι του 

φψουσ τθσ αντίςτοιχθσ ςυνολικισ δαπάνθσ του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ. Οι 

προκαταβολζσ αυτζσ επιςτρζφονται μετά τθν εξόφλθςθ των υποχρεϊςεων από τουσ 

φορείσ.» 

2. Στο τζλοσ τθσ παρ. 8 του άρκρου 58 του ν. 4075/2012, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το 

άρκρο 16 του ν. 4455/2017, προςτίκενται περ. εϋ και ςτϋ και εδάφιο ωσ εξισ: 

«ε. Οι κάκε είδουσ μεταβιβάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Κεντρικϊν Αυτοτελϊν Ρόρων 

των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακμοφ, από τον κρατικό 

προχπολογιςμό προσ τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, μειϊνονται κατά το ποςό τθσ 

ζκπτωςθσ που επιτυγχάνεται λόγω τθσ χοριγθςθσ των ανωτζρω προκαταβολϊν ςε 

προμθκευτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

ςτ. Εάν φορζασ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ κακυςτερεί τθν εξόφλθςθ λογαριαςμοφ θλεκτρικισ 

ενζργειασ πζραν των δφο μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ πλθρωμισ αυτοφ, θ εξόφλθςθ 

μπορεί να πραγματοποιθκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν ςε βάροσ πιςτϊςεων που 

μεταφζρονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, χωρίσ τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του 

αρμόδιου διατάκτθ, ςε ειδικό Κωδικό Αρικμό Εξόδου του ειδικοφ φορζα του 

προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ». Θ μεταφορά 

των πιςτϊςεων γίνεται από τον προχπολογιςμό του φορζα τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ που 

κακυςτερεί τθν πλθρωμι ι εποπτεφει τον φορζα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ που κακυςτερεί 

τθν πλθρωμι. 

Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν κακορίηονται τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ των 

δαπανϊν αυτϊν ςε βάροσ του ειδικοφ φορζα του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν «Γενικζσ Κρατικζσ Δαπάνεσ», κακϊσ και κάκε άλλο τεχνικό ι λεπτομερειακό 

ηιτθμα για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου.» 

 

Άρκρο 353 

Τροποποιιςεισ διατάξεων Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ – Φορολογικά κίνθτρα 

 

1. Μετά το άρκρο 71 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προςτίκεται ο τίτλοσ «ΜΕΟΣ ΕΒΔΟΜΟ - 

ΦΟΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΘΤΑ» και τίκενται άρκρα 71Α, 71Β και 71Γ, ωσ εξισ: 

 

«Άρκρο 71Α 

Κίνθτρα Ευρεςιτεχνίασ 



 

 

1. Τα κζρδθ τθσ επιχείρθςθσ από τθν πϊλθςθ προϊόντων παραγωγισ τθσ, για τθν οποία παραγωγι 

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. Θ απαλλαγι χορθγείται και όταν τα προϊόντα 

παράγονται ςε εγκαταςτάςεισ τρίτων. Επίςθσ, καταλαμβάνει και τα κζρδθ που προζρχονται από 

παροχι υπθρεςιϊν, όταν αυτι αφορά ςε εκμετάλλευςθ ευρεςιτεχνίασ, επίςθσ διεκνϊσ 

αναγνωριςμζνθσ. 

2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων εγκρίνεται θ 

επιχείρθςθ που υπάγεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ για το ςυγκεκριμζνο προϊόν ι είδοσ 

υπθρεςίασ, που παράγει ι παρζχει κατά περίπτωςθ, μετά από αίτθςθ που υποβάλλει ςτθν 

αρμόδια υπθρεςία του πιο πάνω Υπουργείου. 

3. Τα απαλλαςςόμενα κζρδθ εμφανίηονται ςε ειδικό λογαριαςμό αποκεματικοφ και υπολογίηονται 

με βάςθ τα κακαρά κζρδθ που δθλϊνονται με βάςθ τθν εμπρόκεςμθ διλωςθ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ, προκφπτουν από τα τθροφμενα βιβλία και εμφανίηονται ςτον ιςολογιςμό και τα 

οποία προζρχονται από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ, μετά τθν αφαίρεςθ των 

κερδϊν που απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ ειςοδιματοσ και των κερδϊν από ςυμμετοχι ςε 

άλλεσ επιχειριςεισ, των κρατιςεων για το ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ και των κερδϊν τθσ 

χριςθσ που διανζμονται πραγματικά ι αναλαμβάνονται από τουσ εταίρουσ ι τον επιχειρθματία, 

κακϊσ και των αφορολόγθτων εκπτϊςεων επενδφςεων αναπτυξιακϊν νόμων. Ρροκειμζνου για 

ανϊνυμθ εταιρεία και εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, το τακτικό αποκεματικό και τα 

διανεμόμενα κζρδθ ανάγονται ςε μικτό ποςό με τθν προςκικθ του αναλογοφντοσ ςε αυτά φόρου. 

Για τισ επιχειριςεισ που τθροφν απλογραφικά βιβλία, το αποκεματικό ςχθματίηεται από τα 

κακαρά κζρδθ που δθλϊνονται με τθν αρχικι διλωςθ, αφοφ αφαιρεκοφν οι απολιψεισ. Πταν θ 

επιχείρθςθ πραγματοποιεί ζςοδα που δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, ωσ κζρδθ που 

απαλλάςςονται τθσ φορολογίασ είναι το μζροσ των πιο πάνω κερδϊν που αντιςτοιχεί ςτα ζςοδα 

από τθν πϊλθςθ των προϊόντων ι από τθν παροχι υπθρεςιϊν τθσ παραγράφου 1. 

4. Το ειδικό αποκεματικό που ςχθματίηεται ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο υπόκειται 

ςε φορολογία με τισ γενικζσ διατάξεισ του Κ.Φ.Ε., κατά το μζροσ που διανζμεται, κεφαλαιοποιείται 

ι αναλαμβάνεται κάκε φορά. 

5. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων κακορίηονται 

οι φορείσ πιςτοποίθςθσ τθσ ευρεςιτεχνίασ, οι προχποκζςεισ, οι όροι, θ διαδικαςία και κάκε άλλο 

αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου αυτοφ. 



 

 

6. Το άρκρο 71 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) καταργείται. Yπουργικζσ αποφάςεισ που ζχουν εκδοκεί κατ’ 

εξουςιοδότθςθ του άρκρου 71 του ν. 3842/2010 εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ τθν τυχόν ζκδοςθ νζων 

αποφάςεων των παρ. 2 και 5 του παρόντοσ. 

 

Άρκρο 71Β 

Κεφαλαιοποίθςθ αφορολόγθτων αποκεματικϊν  

ειςθγμζνων εταιρειϊν  

1. Ανϊνυμεσ εταιρείεσ, των οποίων οι μετοχζσ είναι ειςθγμζνεσ ςτο  Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, 

μποροφν  να  κεφαλαιοποιιςουν,  ολικϊσ  ι  μερικϊσ,  τα αφορολόγθτα  αποκεματικά  διαφόρων  

αναπτυξιακϊν νόμων, με εξαίρεςθ τα αποκεματικά του άρκρου 18  του  α.ν.  942/1949  (Αϋ96)  και  

το αποκεματικό  τθσ  παραγράφου 4 του άρκρου 10 του α.ν. 148/1967 (Αϋ 173). 

2. Τα αποκεματικά που κεφαλαιοποιοφνται φορολογοφνται με  ςυντελεςτι πζντε τοισ εκατό  (5%),  

χωρίσ  καμιά  άλλθ επιβάρυνςθ.  Ο φόροσ που οφείλεται  αποδίδεται  ςτο  Δθμόςιο  με  διλωςθ,  θ  

οποία  πρζπει  να υποβλθκεί  μζςα  ς’ ζνα  μινα  από  τθν καταχϊρθςθ ςτο ΓΕ.Μ.Θ. τθσ αφξθςθσ 

του μετοχικοφ κεφαλαίου και  καταβάλλεται  ςε  τζςςερισ  (4)   ίςεσ  τριμθνιαίεσ  δόςεισ,  από  τισ  

οποίεσ  θ  πρϊτθ  με  τθν  υποβολι τθσ εμπρόκεςμθσ διλωςθσ. 

3. Ο φόροσ αυτόσ  βαρφνει  τθν  εταιρεία  και  δεν  εκπίπτει  από  τα ακακάριςτα  ζςοδά τθσ κατά 

τον υπολογιςμό των φορολογθτζων κερδϊν οφτε ςυμψθφίηεται με το φόρο ειςοδιματοσ που 

οφείλεται από τθν  εταιρεία  ι  τουσ μετόχουσ. 

4. Με τθν καταβολι του φόρου που οφείλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου, εξαντλείται κάκε φορολογικι υποχρζωςθ από τον φόρο  ειςοδιματοσ  τθσ  

εταιρείασ  και  των  μετόχων  τθσ  για  τα αποκεματικά που κεφαλαιοποιικθκαν. 

5. Σε  περίπτωςθ  που  πριν  από  τθν  πάροδο δζκα (10) ετϊν από τθν  κεφαλαιοποίθςθ των 

αποκεματικϊν διαλυκεί θ ανϊνυμθ εταιρεία ι  μειωκεί το  μετοχικό  τθσ  κεφάλαιο με ςκοπό 

επιςτροφισ των αποκεματικϊν ςτουσ μετόχουσ, τα κεφαλαιοποιθκζντα αποκεματικά δε 

λογίηονται  φορολογικϊσ ωσ  μετοχικό  κεφάλαιο που ζχει καταβλθκεί και φορολογοφνται με τισ 

διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά για τθ φορολογία ειςοδιματοσ  κατά  τον χρόνο  τθσ  διάλυςθσ  

τθσ  εταιρείασ ι μείωςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου που 

καταβλικθκε ςφμφωνα με τισ  διατάξεισ τθσ  παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου.  

Θ διάταξθ τθσ παραγράφου αυτισ δεν εφαρμόηεται αν θ εταιρεία διαλυκεί με ςκοπό τθ 

ςυγχϊνευςι  τθσ  με άλλθ  επιχείρθςθ  και  ίδρυςθ  νζασ  ανϊνυμθσ εταιρείασ ι ςε περίπτωςθ 

εξαγοράσ ι απορρόφθςισ τθσ από άλλθ ανϊνυμθ εταιρεία. 

6. Ανϊνυμεσ εταιρείεσ που ζχουν ςχθματίςει αποκεματικά, είτε από υπεραξία  μετοχϊν  που 

προζρχεται από απόςχιςθ κλάδου ι από ςυγχϊνευςθ εταιρειϊν ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει, είτε από 



 

 

τθν αφξθςθ τθσ αξίασ των ςυμμετοχϊν τθσ εταιρείασ ι από διανομι μετοχϊν με βάςθ τισ διατάξεισ 

του άρκρου 1 του α.ν. 148/1967, του ν. 542/1977, του ν. 1249/1982 και του ν. 1839/1989 κατόπιν 

κεφαλαιοποιιςεωσ  τθσ υπεραξίασ που προζκυψε  από  τθν αναπροςαρμογι  πάγιων 

περιουςιακϊν ςτοιχείων κυγατρικισ εταιρείασ ι άλλθσ εταιρείασ ςτθν οποία ςυμμετζχουν, 

μποροφν να προβοφν ςε κεφαλαιοποίθςθ των αποκεματικϊν αυτϊν με ςκοπό διανομισ νζων 

μετοχϊν ςτουσ μετόχουσ τουσ. Θ κεφαλαιοποίθςθ αυτι δεν υπόκειται ςε φόρο ειςοδιματοσ. 

7. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 5 του παρόντοσ άρκρου ζχουν ανάλογθ  εφαρμογι  και  επί  των  

κεφαλαιοποιοφμενων  αποκεματικϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. 

8. Οι διατάξεισ του ν.4172/2013 εφαρμόηονται ανάλογα και ςτον φόρο που οφείλεται με βάςθ τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. 

9. Οι διατάξεισ του παρόντοσ ιςχφουν για αποκεματικά που κεφαλαιοποιοφνται μζχρι και 

31.12.2020. Ειδικά για αποκεματικά που κεφαλαιοποιοφνται από 1.1.2019 μζχρι και 31.12.2019 ο 

ςυντελεςτισ τθσ παραγράφου 2 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%). 

10. Οι διατάξεισ των παραγράφων 1 ζωσ και 9 του άρκρου 101 του ν.1892/1990 (Αϋ 101) 

καταργοφνται. 

 

Άρκρο 71Γ 

Κεφαλαιοποίθςθ αφορολόγθτων αποκεματικϊν  

μθ ειςθγμζνων εταιρειϊν και ΕΡΕ 

1. Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ, των οποίων οι μετοχζσ δεν είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, 

κακϊσ και οι εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, μποροφν να κεφαλαιοποιιςουν ολικά ι μερικά, τα 

αφορολόγθτα αποκεματικά διαφόρων αναπτυξιακϊν νόμων, με εξαίρεςθ το αποκεματικό του 

άρκρου 18 του Α.Ν. 942/1949 (Αϋ 96) και το αποκεματικό τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 10 του 

Α.Ν. 148/1967, και με τθν προχπόκεςθ ότι κατά τθ διαχειριςτικι χριςθ ςτθν οποία ςυντελείται θ 

κεφαλαιοποίθςθ κα αυξθκεί το μετοχικό ι εταιρικό τουσ κεφάλαιο κατά το ίδιο ποςό ςε μετρθτά 

από τουσ παλαιοφσ ι νζουσ μετόχουσ ι εταίρουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εκδίδονται νζεσ μετοχζσ ι 

εταιρικά μερίδια, για τουσ δικαιοφχουσ μετόχουσ ι εταίρουσ. 

2. Τα αποκεματικά που κεφαλαιοποιοφνται φορολογοφνται με ςυντελεςτι δζκα τοισ εκατό (10%), 

χωρίσ καμιά άλλθ επιβάρυνςθ. Ο φόροσ που οφείλεται αποδίδεται ςτο Δθμόςιο με διλωςθ, θ 

οποία πρζπει να υποβλθκεί ς’ ζναν μινα από τθν καταχϊρθςθ ςτο ΓΕ.Μ.Θ. τθσ αφξθςθσ του 

μετοχικοφ/εταιρικοφ κεφαλαίου και καταβάλλεται ςε τζςςερισ (4) ίςεσ εξαμθνιαίεσ δόςεισ, από τισ 

οποίεσ θ πρϊτθ με τθν υποβολι τθσ εμπρόκεςμθσ διλωςθσ. Ο φόροσ αυτόσ δεν εκπίπτει από τα 

ακακάριςτα ζςοδα τθσ εταιρείασ, κατά τον υπολογιςμό των φορολογθτζων κερδϊν, οφτε 



 

 

ςυμψθφίηεται με το φόρο ειςοδιματοσ που οφείλεται από τθν εταιρεία ι τουσ μετόχουσ ι 

εταίρουσ τθσ. 

3. Με τθν καταβολι του φόρου που οφείλεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου εξαντλείται κάκε φορολογικι υποχρζωςθ από τον φόρο ειςοδιματοσ τθσ εταιρείασ, 

των μετόχων ι εταίρων τθσ για τα αποκεματικά που κεφαλαιοποιικθκαν. 

4. Σε περίπτωςθ που πριν από τθν πάροδο δζκα (10) ετϊν από τθν κεφαλαιοποίθςθ των 

αποκεματικϊν διαλυκεί θ ανϊνυμθ εταιρεία ι μειωκεί το μετοχικό κεφάλαιό τθσ με ςκοπό 

επιςτροφισ των αποκεματικϊν ςτουσ μετόχουσ, τα κεφαλαιοποιθκζντα αποκεματικά δε 

λογίηονται φορολογικϊσ ωσ μετοχικό κεφάλαιο που ζχει καταβλθκεί και φορολογοφνται με τισ 

διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά για τθ φορολογία ειςοδιματοσ κατά το χρόνο τθσ διάλυςθσ ι 

μείωςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου που καταβλικθκε ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου. Θ διάταξθ τθσ παραγράφου αυτισ δεν 

εφαρμόηεται ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ εταιρείασ με ςκοπό ςυγχϊνευςισ τθσ με άλλθ 

επιχείρθςθ και ίδρυςθ νζασ ανϊνυμθσ εταιρείασ ι ςε περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ εταιρείασ με ςκοπό 

ςυγχϊνευςισ τθσ με άλλθ επιχείρθςθ και ίδρυςθ νζασ ανϊνυμθσ εταιρείασ ι ςε περίπτωςθ 

εξαγοράσ ι απορρόφθςισ τθσ από άλλθ ανϊνυμθ εταιρεία. 

5. Ρροκειμζνου για εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία πριν από τθν 

πάροδο δζκα (10) ετϊν από τθν κεφαλαιοποίθςθ των αποκεματικϊν διαλυκεί θ εταιρεία αυτι ι 

μειωκεί το εταιρικό τθσ κεφάλαιο με ςκοπό τθν επιςτροφι των αποκεματικϊν ςτουσ εταίρουσ, τα 

κεφαλαιοποιθκζντα αποκεματικά προςτίκενται ςτα κζρδθ τθσ εταιρείασ που πραγματοποιεί ςτο 

χρόνο τθσ διάλυςθσ ι μείωςθσ του κεφαλαίου και φορολογοφνται με τισ διατάξεισ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ που ιςχφουν κατά τον χρόνο διάλυςθσ τθσ εταιρείασ ι μείωςθσ του εταιρικοφ τθσ 

κεφαλαίου μετά τθν αφαίρεςθ του φόρου που καταβλικθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 2 του παρόντοσ άρκρου. Θ διάταξθ τθσ παραγράφου αυτισ δεν εφαρμόηεται ςε 

περίπτωςθ διάλυςθσ τθσ εταιρείασ με ςκοπό μετατροπισ ι ςυγχϊνευςισ τθσ με άλλθ επιχείρθςθ 

για τθν ίδρυςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ ι άλλθσ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ι ςε περίπτωςθ 

εξαγοράσ ι απορρόφθςθσ τθσ από ανϊνυμθ εταιρεία.  

6. Οι διατάξεισ του ν. 4172/2013 εφαρμόηονται ανάλογα και ςτον φόρο που οφείλεται με βάςθ τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. 

7. Οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ ιςχφουν για αποκεματικά που κεφαλαιοποιοφνται μζχρι και 

31.12.2020. Ειδικά για αποκεματικά που κεφαλαιοποιοφνται από 1.1.2020 μζχρι και 31.12.2020 ο 

ςυντελεςτισ τθσ παραγράφου 2 ορίηεται ςε είκοςι τοισ εκατό (20%). 

8. Οι διατάξεισ του άρκρου 13 του ν.1473/1984 (Αϋ 127) καταργοφνται». 

 



 

 

2. Ρριν το άρκρο 72 του ίδιου νόμου τίκεται ο τίτλοσ «ΜΕΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 

 

Άρκρο 354 

Τροποποιιςεισ λοιπϊν διατάξεων φορολογικϊν κινιτρων 

1. Στο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10 του ν.3887/2010 (Α’ 174) θ φράςθ «, με τθν 

καταβολι φόρου που ανζρχεται ςε 2% επί τθσ αξίασ του οχιματοσ» καταργείται. 

 

2. Οι διατάξεισ του άρκρου 25 του ν.2520/1997 (Α’173) καταργοφνται. 

 

3.α. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 3 του ν. 2963/2001 (Α’ 268)  καταργοφνται για 

μερίςματα που καταβάλλονται από τθν 1.1.2017 και μετά. 

β. Θ παράγραφοσ 9 του άρκρου 3 του ν. 2963/2001 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«9. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 7 εφαρμόηονται και ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ, που ςυνιςτϊνται από 

μετόχουσ των Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν μετατρζπονται ςε Α.Ε.». 

γ. Θ παράγραφοσ 11  του άρκρου 3 του ν. 2963/2001 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«11. Με τθν πλειοψθφία και εντόσ των προκεςμιϊν τθσ παραγράφου 1, δφο ι περιςςότερα 

Κ.Τ.Ε.Λ. δφνανται να ςυςτιςουν μία ανϊνυμθ εταιρία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 

2, εφαρμοηομζνων των διατάξεων τθσ παραγράφου 7.». 

 

4.Οι διατάξεισ του άρκρου 4 του ν. 3201/2003 (Α’ 282) καταργοφνται. 

5.α. Θ παράγραφοσ Α και θ υποπαράγραφοσ 1 τθσ παραγράφου Β του άρκρου 43 και οι 

παράγραφοσ Α, οι υποπαράγραφοι 1 και 3 τθσ παραγράφου Β του άρκρου 44 του ν.4030/2011 (Α’ 

249) καταργοφνται. 

β. Θ υποπαράγραφοσ 2 τθσ παραγράφου Β του άρκρου 43 του ν. 4030/2011, αντικακίςταται ωσ 

εξισ:  

«2. Για μία πενταετία από τον φόρο ειςοδιματοσ των επιχειριςεων τριτογενοφσ τομζα (ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο Δϋ) που εγκακίςτανται ςε κτίρια ςτθν περιοχι «Γεράνι», θ οποία 

ορίηεται από τισ οδοφσ Ρειραιϊσ, Επικοφρου, Ευρυπίδου, Ακθνάσ του Ιςτορικοφ Κζντρου τθσ 

Ακινασ εκπίπτει ετθςίωσ ποςό ίςο με το διπλάςιο του μιςκϊματοσ που καταβάλλεται για τθ χριςθ 

του ακινιτου.» 

γ. Θ  υποπαράγραφοσ 2 τθσ παραγράφου Β του άρκρου 44 του ν.4030/2011, αντικακίςταται ωσ 

εξισ:  

«2. Για μία πενταετία από το φόρο ειςοδιματοσ των επιχειριςεων τριτογενοφσ τομζα (ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο Δϋ) που εγκακίςτανται ςε κτίρια εντόσ τθσ περιοχισ 



 

 

«Μεταξουργείο» το οποίο ορίηεται από τουσ οδικοφσ άξονεσ Κωνςταντινουπόλεωσ, Αχιλλζωσ, 

Αγίου Κωνςταντίνου, Ρειραιϊσ, Ιερά Οδόσ του Ιςτορικοφ Κζντρου τθσ Ακινασ εκπίπτει ετθςίωσ 

ποςό ίςο με το διπλάςιο του μιςκϊματοσ που καταβάλλεται για τθ χριςθ του ακινιτου.» 

6. α. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 14 του ν. 2601/1998 (Α’ 81) 

αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Οι διατάξεισ των άρκρων 1, 2, 3 και 6 του ν. 1775/1988 «Εταιρείεσ παροχισ επιχειρθματικοφ 

κεφαλαίου και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 101), όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν 

μεταγενζςτερα, που κωδικοποιικθκαν με τα άρκρα 23ε, 23ςτ, 23η και 23ι που περιλαμβάνονται 

ςτο άρκρο 1 του π.δ. 456/1995, ςυνεχίηουν να ιςχφουν.». 

β. Οι διατάξεισ των άρκρων 4 και 5 του ν. 1775/1988 Εταιρείεσ παροχισ επιχειρθματικοφ 

κεφαλαίου και άλλεσ διατάξεισ (Α’ 101), όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν 

μεταγενζςτερα, που κωδικοποιικθκαν με τα άρκρα 23ε ζωσ και 23i που περιλαμβάνονται ςτο 

άρκρο 1 του π.δ. 456/1995, καταργοφνται. 

 

Άρκρο 355 

Τροποποίθςθ των άρκρων 10 και 11 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ  

(ν. 4174/2013, Α’ 170) 

 

1. Το άρκρο 10 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 10 

Εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο 

1α. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα που πρόκειται  να καταςτεί υπόχρεο 

ςε καταβολι ι παρακράτθςθ φόρου, ςφμφωνα με τθ φορολογικι νομοκεςία ι ςε υποβολι 

οποιαςδιποτε διλωςθσ που εμπίπτει ςτο πεδίο εφαρμογισ του Κϊδικα υποβάλλει διλωςθ 

εγγραφισ ςτο φορολογικό μθτρϊο.  

Στθ διλωςθ εγγραφισ περιλαμβάνονται τα προςωπικά ςτοιχεία του φορολογοφμενου, ςε 

περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, κακϊσ και θ επωνυμία, ο διακριτικόσ τίτλοσ και θ ζδρα, ςε 

περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ. 

Ρροκειμζνου για νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ, θ διλωςθ εγγραφισ υποβάλλεται εντόσ 

τριάντα (30) θμερϊν από τθ νόμιμθ ςφςταςθ αυτϊν. 

β. Κάκε πρόςωπο, φυςικό ι νομικό, ι νομικι οντότθτα, που πρόκειται να αςκιςει δραςτθριότθτεσ 

επιχειρθματικοφ περιεχομζνου υποβάλλει διλωςθ ζναρξθσ ςτο φορολογικό μθτρϊο. Θ διλωςθ 

ζναρξθσ υποβάλλεται πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ πρϊτθσ ςυναλλαγισ ςτο πλαίςιο άςκθςθσ τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

Εάν δεν ζχει προθγθκεί διλωςθ εγγραφισ, αυτι γίνεται ταυτόχρονα με τθ διλωςθ ζναρξθσ. 



 

 

Ρροκειμζνου για νομικά πρόςωπα και νομικζσ οντότθτεσ που πρόκειται να αςκιςουν 

δραςτθριότθτεσ επιχειρθματικοφ περιεχομζνου, ωσ χρόνοσ ζναρξθσ κεωρείται ο χρόνοσ τθσ νόμιμθσ 

ςφςταςθσ αυτϊν. Θ διλωςθ ζναρξθσ υποβάλλεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ νόμιμθ 

ςφςταςθ. 

Στθ διλωςθ ζναρξθσ περιλαμβάνονται ο τόποσ άςκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, τυχόν υποκαταςτιματα, το 

αντικείμενο των εργαςιϊν, το τθροφμενο λογιςτικό ςφςτθμα κακϊσ και το κακεςτϊσ φόρου 

προςτικζμενθσ αξίασ ςτο οποίο υπάγεται ο φορολογοφμενοσ.    

γ. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων ορίηονται ο τρόποσ, 

ο χρόνοσ, θ διαδικαςία υποβολισ τθσ διλωςθσ εγγραφισ και ζναρξθσ ςτο φορολογικό 

μθτρϊο, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι των παραγράφων 1α και 

1β του παρόντοσ. Με όμοια απόφαςθ μπορεί να ορίηονται άλλεσ κατθγορίεσ προςϊπων για 

τισ οποίεσ απαιτείται εγγραφι ςτο φορολογικό μθτρϊο κακϊσ και επιπλζον ςτοιχεία τα 

οποία πρζπει να δθλϊνονται από τον φορολογοφμενο με τθ διλωςθ εγγραφισ και ζναρξθσ, 

πζραν των αναφερόμενων ςτισ παραγράφουσ 1α και 1β. 

Με τθν εγγραφι θ Φορολογικι Διοίκθςθ αποδίδει μοναδικό Αρικμό Φορολογικοφ 

Μθτρϊου ςε κάκε φορολογοφμενο κατά τα οριηόμενα ςτο επόμενο άρκρο.  

δ. Θ Φορολογικι Διοίκθςθ δφναται να απαιτιςει εγγφθςθ από οποιοδιποτε νομικό 

πρόςωπο ι νομικι οντότθτα υποβάλλει διλωςθ εγγραφισ ςτο φορολογικό μθτρϊο, εάν 

μζτοχοσ ι εταίροσ του νομικοφ προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ που υποβάλλει τθ 

διλωςθ 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 πτϊχευςαν ι κατζςτθςαν αφερζγγυα και θ 

πτϊχευςθ ι αφερεγγυότθτα είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μθ είςπραξθ ι διακινδφνευςθ 

είςπραξθσ από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ λθξιπρόκεςμων φορολογικϊν οφειλϊν 

τουλάχιςτον δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. 

ε. Θ εγγφθςθ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ, απαιτείται μόνο μετά από αιτιολογθμζνθ 

ζκκεςθ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ, από τθν οποία προκφπτει, ότι οι εργαςίεσ του νομικοφ 

προςϊπου ι τθσ νομικισ οντότθτασ που υποβάλλει τθ διλωςθ εγγραφισ κζτουν άμεςο 

κίνδυνο πρόκλθςθσ ηθμίασ από τθ μθ είςπραξθ μελλοντικϊν φόρων. Θ Φορολογικι 

Διοίκθςθ οφείλει, εντόσ «δεκατεςςάρων»  «(14)» θμερϊν από τθν παραλαβι τθσ διλωςθσ, 

να κοινοποιεί ςτο νομικό πρόςωπο ι ςτθ νομικι οντότθτα που υποβάλλει τθ διλωςθ, τθν 

απαίτθςθ για παροχι εγγφθςθσ μαηί με τθ ςχετικι ζκκεςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ εγγραφι 

ςτο φορολογικό μθτρϊο ολοκλθρϊνεται μόνο μετά τθν παροχι τθσ αιτθκείςασ εγγφθςθσ.  



 

 

Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων ορίηονται το είδοσ, θ 

διάρκεια, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ και το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ. 

2α. Ο φορολογοφμενοσ, που είναι υποκείμενοσ ςτον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, 

υποχρεοφται να δθλϊνει τθν πραγματοποίθςθ ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων αγακϊν και τθν 

πραγματοποίθςθ απαλλαςςόμενων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Κϊδικα 

ΦΡΑ (ν.2859/2000), ενδοκοινοτικϊν παραδόςεων αγακϊν.  

β. Ο φορολογοφμενοσ, που είναι υποκείμενοσ ςτον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, 

υποχρεοφται να δθλϊνει τθν ζναρξθ ι τθν παφςθ παροχισ υπθρεςιϊν προσ υποκείμενο 

ςτον φόρο εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ − μζλοσ, για τισ οποίεσ ο τόποσ δεν είναι το 

εςωτερικό τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 του 

Κϊδικα ΦΡΑ (ν.2859/2000). 

γ. Ο φορολογοφμενοσ, που είναι υποκείμενοσ ςτον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, ι το μθ 

υποκείμενο ςτον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα που 

διακζτει ΑΦΜ/ΦΡΑ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ, υποχρεοφται να δθλϊνει τθν ζναρξθ ι 

παφςθ λιψθσ υπθρεςιϊν από υποκείμενο ςτον φόρο εγκατεςτθμζνο ςε άλλο κράτοσ − 

μζλοσ, για τισ οποίεσ ο τόποσ φορολόγθςθσ είναι το εςωτερικό τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με τθν 

περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 14 του Κϊδικα ΦΡΑ (ν.2859/2000) και ο 

φορολογοφμενοσ είναι υπόχρεοσ ςτθν καταβολι του φόρου.  

δ. H διλωςθ για τθν πραγματοποίθςθ ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν υποβάλλεται πριν τθν 

πραγματοποίθςθ τθσ πρϊτθσ ενδοκοινοτικισ ςυναλλαγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου. 

3α. Ο φορολογοφμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα,  υποχρεοφται να 

ενθμερϊνει τθ Φορολογικι Διοίκθςθ για μεταβολζσ ςτα ςτοιχεία εγγραφισ ι ζναρξισ του 

με τθν υποβολι διλωςθσ μεταβολϊν ςτο φορολογικό μθτρϊο. Θ διλωςθ αυτι 

υποβάλλεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ μεταβολισ. 

Ειδικά ο φορολογοφμενοσ, που είναι υποκείμενοσ ςτον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, για τθ 

μεταβολι κακεςτϊτοσ ΦΡΑ ςτο οποίο υπάγεται, υποβάλλει διλωςθ μετάταξθσ εντόσ τθσ 

ίδιασ ανωτζρω προκεςμίασ, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά από τισ διατάξεισ του 

Κϊδικα ΦΡΑ (ν.2859/2000). 

Θ υποχρζωςθ ενθμζρωςθσ για μεταβολζσ ςτα ςτοιχεία φορολογοφμενου φυςικοφ 

προςϊπου, που δεν αφοροφν τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτά του, δεν υπόκειται ςε 

προκεςμία. 

Ο φορολογοφμενοσ δεν μπορεί να επικαλείται ζναντι τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ τισ 

μεταβολζσ των ςτοιχείων του μζχρι τον χρόνο ενθμζρωςισ τθσ. 



 

 

β. Ο φορολογοφμενοσ που είναι υποκείμενοσ ςτον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ και πρόκειται 

να πραγματοποιιςει ενδοκοινοτικζσ ςυναλλαγζσ, υποβάλλει διλωςθ μεταβολϊν ςτο 

φορολογικό μθτρϊο για τθ διενζργεια ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν. Ειδικά για τουσ 

φορολογοφμενουσ των οποίων ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου ζχει αναςταλεί, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 4α του άρκρου 11 του Κϊδικα, θ διλωςθ 

μεταβολϊν για τθ διενζργεια ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν υποβάλλεται ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 11. 

4. Ο φορολογοφμενοσ που αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα υποχρεοφται να 

ενθμερϊνει τθ Φορολογικι Διοίκθςθ για τθν οριςτικι παφςθ των εργαςιϊν του με τθν 

υποβολι ςτο φορολογικό μθτρϊο διλωςθσ διακοπισ  εργαςιϊν. 

Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται για τα φυςικά πρόςωπα εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

οριςτικι παφςθ των εργαςιϊν τουσ και για τα νομικά πρόςωπα και τισ νομικζσ οντότθτεσ 

εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ λφςθ τουσ ι από τθ λιξθ των εργαςιϊν τθσ εκκακάριςθσ 

ι από τθν ανακοίνωςθ διαγραφισ τουσ από το Γ.Ε.ΜΘ., κατά περίπτωςθ.  

Σε περίπτωςθ κλθρονομικισ διαδοχισ επιχείρθςθσ ωσ ςυνόλου, θ διλωςθ διακοπισ 

εργαςιϊν υποβάλλεται από τουσ κλθρονόμουσ, μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ, από τθν 

ενεργό ανάμειξι τουσ ςτθν κλθρονομοφμενθ επιχείρθςθ και όχι πζραν των τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ αποποίθςθσ, που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του 

άρκρου 1847 του Αςτικοφ Κϊδικα, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ.  

5. Σε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ παραλείψει τισ δθλωτικζσ του υποχρεϊςεισ, δεν 

απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ και παρακράτθςθσ των φόρων και από τισ 

λοιπζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. 

6. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων:  

α) κακορίηεται ο τρόποσ, ο  χρόνοσ ενθμζρωςθσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντοσ άρκρου και 

β) δφναται να χορθγείται διαφορετικι προκεςμία για τθν υποβολι των δθλϊςεων του 

παρόντοσ άρκρου ι να παρατείνεται θ προκεςμία υποβολισ αυτϊν, ςε περιπτϊςεισ 

ανωτζρασ βίασ που επθρεάηουν τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ι ςε περιπτϊςεισ φυςικϊν 

καταςτροφϊν ι άλλων αντίςτοιχων εξαιρετικϊν και δυςμενϊν ςυμβάντων που επθρεάηουν 

φορολογοφμενουσ. Θ απόφαςθ παράταςθσ υπογράφεται το αργότερο μζχρι τθ λιξθ τθσ 

προβλεπόμενθσ προκεςμίασ και ιςχφει από τον χρόνο υπογραφισ τθσ.». 

2. Το άρκρο 11 του ν. 4174/2013 (Αϋ170) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Άρκρο 11 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου 



 

 

1. Θ Φορολογικι Διοίκθςθ αποδίδει μοναδικό Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) ςε 

κάκε φορολογοφμενο. 

2. Ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου, ο οποίοσ δφναται να επεκτείνεται κατά ζνα πρόκεμα, 

χρθςιμοποιείται ςε όλεσ τισ φορολογίεσ ςτισ οποίεσ εφαρμόηεται ο Κϊδικασ και ςε όςεσ 

άλλεσ περιπτϊςεισ προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

3. Θ Φορολογικι Διοίκθςθ δφναται και χωρίσ τθν υποβολι διλωςθσ εγγραφισ να αποδίδει 

Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου ςε φορολογοφμενο ι ςε πρόςωπο που δεν τυγχάνει 

φορολογοφμενοσ, εφόςον ζχει ςτθ διάκεςι τθσ, ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου, τα 

προςωπικά ςτοιχεία του και ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ, τθν 

επωνυμία και τθν ζδρα,  

i) προκειμζνου να βεβαιϊςει ι και να ειςπράξει απαιτιςεισ κατά αυτοφ, 

ii) προκειμζνου να πραγματοποιιςει επιςτροφζσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντων ποςϊν ςε 

μθ εγκαταςτθμζνουσ υποκείμενουσ ςτο φόρο ςτα πλαίςια τθσ διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ 

M.O.S.S., 

iii) εφόςον τοφτο απαιτείται από άλλεσ διατάξεισ νόμου. Ειδικότερα, θ Φορολογικι 

Διοίκθςθ αποδίδει Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου ςε οποιοδιποτε φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο ι νομικι οντότθτα, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί οποιαδιποτε οικονομικι 

ςυναλλαγι με τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και τα πιςτωτικά ιδρφματα και τα 

ιδρφματα πλθρωμϊν τθσ θμεδαπισ.  

Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων μπορεί να 

κακορίηονται και άλλεσ περιπτϊςεισ απόδοςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου ςε 

πρόςωπα που δεν τυγχάνουν φορολογοφμενοι, εξαιρζςεισ ςε περιπτϊςεισ ςυναλλαγϊν με 

πιςτωτικά ιδρφματα και ιδρφματα πλθρωμϊν, κακϊσ και με φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. 

4α. Θ Φορολογικι Διοίκθςθ δφναται να αναςτζλλει τθ χριςθ Αρικμοφ Φορολογικοφ 

Μθτρϊου ι να προβαίνει ςε απενεργοποίθςθ αυτοφ, εάν υφίςτανται αντικειμενικά 

ςτοιχεία τα οποία υποδθλϊνουν ότι ο φορολογοφμενοσ ζχει παφςει να αςκεί οικονομικι 

δραςτθριότθτα ι ότι διαπράττει φοροδιαφυγι ι ότι ζχει δθλϊςει ψευδι ι ανακριβι 

ςτοιχεία για τθν απόκτθςθ του. Ο φορολογοφμενοσ ζχει ςε κάκε περίπτωςθ το δικαίωμα να 

αποδείξει ότι δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του προθγοφμενου εδαφίου. 

β. Για τα φυςικά πρόςωπα, που προβαίνουν ςε νζα ζναρξθ εργαςιϊν ωσ υποκείμενα ςτον 

φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, και ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου τουσ είχε αναςταλεί, 

κατά τθν άςκθςθ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ επιχειρθματικοφ περιεχομζνου, ςε 

εφαρμογι των οριηομζνων ςτθν  περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του παρόντοσ άρκρου, 



 

 

και υποβάλλουν διλωςθ μεταβολϊν για τθ διενζργεια ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν 

ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Κϊδικα, απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ. Το φψοσ τθσ 

εγγφθςθσ προςδιορίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ το φψοσ τθσ φοροδιαφυγισ, τον λόγο τθσ 

αναςτολισ, και τθν τυχόν υποτροπι, με ελάχιςτο ποςό εγγφθςθσ τα δεκαπζντε χιλιάδεσ 

(15.000) ΕΥΩ. 

Θ εν λόγω εγγφθςθ καταπίπτει αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ νζασ αναςτολισ χριςθσ του 

Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου. 

Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςτθν περίπτωςθ που νομικό πρόςωπο ι νομικι οντότθτα, 

που υπόκειται ςτον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, υποβάλλει διλωςθ μεταβολϊν για τθ 

διενζργεια ενδοκοινοτικϊν ςυναλλαγϊν ςτο φορολογικό μθτρϊο, ςφμφωνα με το άρκρο 10 

του Κϊδικα, και μζτοχοσ ι εταίροσ ι μζλοσ του 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 διλωςθσ, 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, του οποίου ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου είχε 

αναςταλεί, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 4, ι 

ii) άςκθςε κατά τα τελευταία πζντε (5), πριν τθν υποβολι τθσ διλωςθσ, ζτθ, ωσ φυςικό 

πρόςωπο, δραςτθριότθτα επιχειρθματικοφ περιεχομζνου και ο Αρικμόσ Φορολογικοφ 

Μθτρϊου του είχε αναςταλεί, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ 

παραγράφου 4, 

iii) άςκθςε κατά τα τελευταία πζντε (5) πριν τθν υποβολι τθσ, ζτθ, ωσ νομικό πρόςωπο, 

δραςτθριότθτα επιχειρθματικοφ περιεχομζνου και ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου του 

είχε αναςταλεί, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4. 

5. Ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου φυςικοφ προςϊπου που αςκεί δραςτθριότθτα 

επιχειρθματικοφ περιεχομζνου δεν καταργείται με τθν οριςτικι παφςθ των εργαςιϊν του. 

6. O Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου των νομικϊν προςϊπων και νομικϊν οντοτιτων δεν 

καταργείται ςτο φορολογικό μθτρϊο με τθν αλλαγι τθσ νομικισ μορφισ τουσ. Ο Αρικμόσ 

Φορολογικοφ Μθτρϊου φορολογοφμενου φυςικοφ προςϊπου που απεβίωςε, νομικοφ 

προςϊπου ι νομικισ οντότθτασ που λφκθκε ι ολοκλιρωςε τισ εργαςίεσ τθσ εκκακάριςθσ ι 

διαγράφθκε από το Γ.Ε.ΜΘ, κατά περίπτωςθ, χρθςιμοποιείται για τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων των προςϊπων αυτϊν ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ κατά τθν κείμενθ 

νομοκεςία κακϊσ και για τθν επιβολι και βεβαίωςθ οποιουδιποτε φόρου, τζλουσ, 

ειςφοράσ ι κυρϊςεων και για τθν είςπραξθ αυτϊν.  



 

 

7. Ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου τθσ υπό ίδρυςθ επιχείρθςθσ παραμζνει ο ίδιοσ  για 

τθν επιχείρθςθ και μετά το πζρασ των εργαςιϊν τθσ ίδρυςθσ. 

8. Στουσ υποκείμενουσ ςτον Φ.Ρ.Α. που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου 

χoρθγείται με τθν υποβολι διλωςθσ εγγραφισ και ζναρξθσ. Ο αρικμόσ αυτόσ δεν 

μεταβάλλεται ςε περίπτωςθ οριςμοφ, αλλαγισ ι παφςθσ φορολογικοφ αντιπροςϊπου. 

9.  Θ Φορολογικι Διοίκθςθ χρθςιμοποιεί τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου ςε κάκε 

μορφι επικοινωνίασ με τον φορολογοφμενο ςχετικά με τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του. 

10. Ο Διοικθτισ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων με απόφαςθ του ορίηει: 

α) το περιεχόμενο και τον τρόπο χοριγθςθσ του Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου, 

β) τισ περιπτϊςεισ αναφοράσ του Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου ςτισ δθλϊςεισ, ι τα 

άλλα ζγγραφα που προβλζπονται κατά τθν εφαρμογι του Κϊδικα,  

γ) τισ περιπτϊςεισ γνωςτοποίθςθσ του Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου για ςκοποφσ 

πλθροφόρθςθσ κατά τθν εκπλιρωςθ φορολογικϊν υποχρεϊςεων, 

δ) περιπτϊςεισ αναςτολισ ι απενεργοποίθςθσ Αρικμοφ Φορολογικοφ Μθτρϊου, τισ 

ςυνζπειεσ τθσ αναςτολισ και τθσ απενεργοποίθςθσ,  

ε) το είδοσ, το φψοσ, τθ διάρκεια και τθ διαδικαςία κατάκεςθσ τθσ εγγφθςθσ τθσ 

περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 4 κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν 

εφαρμογι των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ αυτισ,   

ςτ) τθ διαδικαςία και όλεσ τισ αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για τθν εκκακάριςθ του 

φορολογικοφ μθτρϊου και 

η) κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου.». 

 

 

Άρκρο 356 

Τροποποίθςθ του άρκρου 36 του Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ  

(ν. 2859/2000, Αϋ 248) 

 

1α. Το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 36 του ν. 2859/2000 (Αϋ248) 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Ο υποκείμενοσ ςτο φόρο υποχρεοφται να υποβάλλει τισ δθλϊςεισ 

που προβλζπονται ςτο άρκρο 10 του ν. 4174/2013 (Κϊδικασ Φορολογικισ Διαδικαςίασ, 

Αϋ170).». 

β. Οι περιπτϊςεισ α), β), γ), δ), ε), κακϊσ και τα επόμενα αυτϊν εδάφια τθσ παραγράφου 1 

του άρκρου 36 του ν. 2859/2000 καταργοφνται. 



 

 

2α. Το πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 36 του ν. 2859/2000 (Αϋ248) 

αντικακίςταται ωσ εξισ: «Για κάκε υποκείμενο ςτον φόρο χρθςιμοποιείται ο μοναδικόσ 

αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (Α.Φ.Μ./ΦΡΑ), ο οποίοσ χορθγείται, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτον ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).». 

β. Οι περιπτϊςεισ α), β), γ), κακϊσ και τα επόμενα αυτϊν εδάφια τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 36 του ν. 2859/2000 καταργοφνται. 

3. Θ παράγραφοσ 3 του άρκρου 36 του ν. 2859/2000 καταργείται.   

4α. Θ περίπτωςθ α) τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 36 του ν. 2859/2000 αντικακίςταται ωσ 

εξισ: «α) να υποβάλλουν τισ δθλϊςεισ που προβλζπονται από τθν παράγραφο 1 και να 

λαμβάνουν ΑΦΜ  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 10 και 11 του ΚΦΔ (ν. 

4174/2013),» 

β. Θ περίπτωςθ β) τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 36 του ν. 2859/2000 αντικακίςταται ωσ 

εξισ: «β)να υποβάλλουν διλωςθ μεταβολϊν, με τθν οποία γνωςτοποιοφν τθ διενζργεια 

φορολογθτζων ενδοκοινοτικϊν αποκτιςεων αγακϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 

10 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013). Θ διλωςθ αυτι υποβάλλεται κατά το χρόνο που διαπιςτϊνεται 

θ ςυνδρομι των προχποκζςεων για τθ φορολόγθςθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του 

άρκρου 11,». 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΗΙΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΗΙΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρκρο 357 

 Χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ καηίνο 

1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ νομοκεςίασ για τισ επιχειριςεισ που διακζτουν 

ιδθ άδεια καηίνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2206/1994 (Α’ 62) και του ν. 3139/2003 

(A’ 100), για τθ λειτουργία καηίνο απαιτείται θ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ςτθν οικεία 

επιχείρθςθ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Θ άδεια λειτουργίασ χορθγείται από τον 

Υπουργό Οικονομικϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, τθρουμζνων των 

διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994, όπωσ αυτζσ τροποποιοφνται με 

τον παρόντα νόμο.   

2. Θ ΕΕΕΡ διαπιςτϊνει τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων για τθν ζναρξθ λειτουργίασ 

επιχείρθςθσ καηίνο ςε υπό ίδρυςθ ι υφιςτάμενθ ανϊνυμθ εταιρία καηίνο («ΕΚΑΗ»), κατόπιν 



 

 

αιτιςεωσ που υποβάλλεται κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, εφόςον πλθροφνται οι 

προχποκζςεισ των άρκρων 360, 362, 365, 366 και 367.  

3.  Για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ νζασ επιχείρθςθσ καηίνο απαιτείται θ προθγοφμενθ 

προκιρυξθ τθσ παραχϊρθςθσ νζασ άδειασ λειτουργίασ καηίνο από τθν ΕΕΕΡ, αφοφ εκδοκεί 

κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ και Τουριςμοφ,  με τθν οποία κακορίηεται θ προςδιοριηόμενθ βάςει διοικθτικϊν, 

πολεοδομικϊν και λοιπϊν παραμζτρων κζςθ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 

καηίνο, εφόςον ζχει γίνει ςχετικι χωροκζτθςθ με νόμο ι προεδρικό διάταγμα. Θ ζγκριςθ 

τθσ χριςθσ για το ακίνθτο που κα δεχτεί τθν επζνδυςθ κατά τα λοιπά, υλοποιείται 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 «Ειδικά Χωρικά Σχζδια» του ν. 4447/2016 (Α’241), 

ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν περιλαμβάνεται ςτισ ιςχφουςεσ χριςεισ γθσ.  Θ ΕΕΕΡ 

προκθρφςςει διεκνι πλειοδοτικό διαγωνιςμό για τθν παραχϊρθςθ τθσ άδειασ εντόσ ζξι (6) 

μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ εν λόγω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτα άρκρα 363 και 364.  

4.  Οι επιχειριςεισ που διακζτουν άδεια καηίνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2206/1994 

και του ν. 3139/2003 εξακολουκοφν να λειτουργοφν υπό το υφιςτάμενο κατά τθ κζςθ ςε 

ιςχφ του παρόντοσ νόμου κακεςτϊσ και κατά τισ υφιςτάμενεσ κατά τον ίδιο χρόνο 

διατάξεισ, οι οποίεσ εξακολουκοφν να ιςχφουν ωσ προσ αυτζσ τισ επιχειριςεισ. Οι εν λόγω 

επιχειριςεισ μποροφν να υπαχκοφν ςτο κακεςτϊσ του παρόντοσ νόμου, εφόςον τουσ 

χορθγθκεί άδεια λειτουργίασ καηίνο από τον Υπουργό Οικονομικϊν ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 369, οπότε εφαρμόηονται και ς’ αυτζσ οι διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου.  

5.  Με εξαίρεςθ τισ επιχειριςεισ που διακζτουν άδεια λειτουργίασ καηίνο βάςει των 

διατάξεων του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, θ λειτουργία καηίνο προχποκζτει τθ 

ςφναψθ ςφμβαςθσ  μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, νομίμωσ εκπροςωποφμενου από τον 

Υπουργό Οικονομικϊν, και του παραχωρθςιοφχου. Για επιχειριςεισ που διακζτουν άδεια 

λειτουργίασ καηίνο βάςει των διατάξεων του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003 και 

υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 

4, τροποποιοφνται θ ςχετικι ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και 

τθσ επιχείρθςθσ και, με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ, θ υφιςτάμενθ άδειά τουσ, εκδιδομζνθσ νζασ 

αδείασ λειτουργίασ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.   

6. Οι άδειεσ είναι προςωποπαγείσ και δεν επιτρζπεται να μεταβιβαςτοφν ολικϊσ ι μερικϊσ 

ςε άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο. Κάκε άδεια ζχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτιρα και 



 

 

δεν επιτρζπεται θ κατάτμθςι τθσ ςε επιμζρουσ δικαιϊματα άςκθςθσ μίασ ι περιςςότερων 

μεμονωμζνων δραςτθριοτιτων. Απαγορεφεται θ με οποιονδιποτε τρόπο εκμίςκωςθ ι 

ςυνεκμετάλλευςθ τθσ άδειασ με τρίτουσ. 

 

Άρκρο 358  

 Νομικι μορφι λειτουργίασ των επιχειριςεων καηίνο και καταςτατικοί όροι 

1. Οι επιχειριςεισ που λειτουργοφν καηίνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου 

(«ΕΚΑΗ») ζχουν τθ μορφι ανϊνυμθσ εταιρίασ.  

2. Οι μετοχζσ των ΕΚΑΗ είναι ονομαςτικζσ.   

3. Κφριοσ ςκοπόσ των ΕΚΑΗ είναι θ λειτουργία επιχείρθςθσ καηίνο, που περιλαμβάνει, εκτόσ 

τθσ διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ παιγνίων, και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον πολιτιςτικό 

τομζα και ςτον τομζα του τουριςμοφ, όπωσ θ ςτζγαςθ και οργάνωςθ λειτουργιϊν 

πολιτιςμοφ, διαςκζδαςθσ, εςτίαςθσ, αναψυχισ, θ λειτουργία ςυνεδριακϊν κζντρων, χϊρων 

ςυνάκροιςθσ κοινοφ και εμπορικϊν καταςτθμάτων, κακϊσ και θ λειτουργία ξενοδοχείου 

και άλλων δραςτθριοτιτων ςυναφϊν προσ τθ βιομθχανία του ελεφκερου χρόνου των 

κατοίκων και των επιςκεπτϊν.  Τθρουμζνων των λοιπϊν διατάξεων τθσ νομοκεςίασ και των 

όρων που περιζχονται ςτθν οικεία άδεια λειτουργίασ ι, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, και 

ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, οι  ΕΚΑΗ μποροφν να αςκοφν και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, 

εφόςον θ άςκθςι τουσ δεν κζτει ςε κίνδυνο τθ ςφμφωνθ με το νόμο λειτουργία τουσ, το 

κοινωνικό ςφνολο ι το δθμόςιο ςυμφζρον.  

4.  Για τθν τροποποίθςθ του ςκοποφ ΕΚΑΗ απαιτείται προθγοφμενθ άδεια τθσ ΕΕΕΡ, θ οποία 

παρζχεται, κατόπιν αιτιςεωσ τθσ ΕΚΑΗ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι υποχρεϊςεισ που ζχει 

αυτι αναλάβει με τθν άδεια λειτουργίασ τθσ και τθ ςχετικι ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, και δεν 

τίκενται ςε κίνδυνο ςκοποί δθμοςίου ςυμφζροντοσ.  

5.  Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ δφνανται να ρυκμίηονται ειδικά και τεχνικά κζματα, 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςτικά κζματα ωσ προσ τθν εφαρμογι των διατάξεων των 

παραγράφων 3 και 4.  

 

Άρκρο 359  

 Κατθγορίεσ αδειϊν λειτουργίασ καηίνο και χρονικι διάρκεια 

1. Οι άδειεσ λειτουργίασ καηίνο διακρίνονται ςε:  



 

 

α) άδεια λειτουργίασ καηίνο απλοφ τφπου και  

β) άδεια λειτουργίασ καηίνο ευρζοσ φάςματοσ δραςτθριοτιτων. 

2.  Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ κακορίηονται κριτιρια για τθν υπαγωγι των ΕΚΑΗ ςτισ ανωτζρω 

κατθγορίεσ, όπωσ το φψοσ τθσ επζνδυςθσ, το είδοσ των εγκαταςτάςεων και 

δραςτθριοτιτων, ο αρικμόσ των τεχνικϊν μζςων και υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθ 

διεξαγωγι των παιγνίων, το μζγεκοσ και θ ζκταςθ των κφριων και επικουρικϊν χϊρων και 

εγκαταςτάςεων, ο αρικμόσ και ο τφποσ των κζςεων εργαςίασ και άλλα πρόςφορα κριτιρια. 

Με τθν ίδια απόφαςθ μπορεί να ρυκμίηεται και κάκε άλλο ειδικό κζμα και αναγκαία 

λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των ανωτζρω. Για υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ, που 

λαμβάνουν άδεια ΕΚΑΗ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, λαμβάνονται 

υπόψθ το φψοσ τθσ υφιςτάμενθσ επζνδυςθσ και, εν γζνει, τθσ αξίασ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ 

αυτι αποτιμάται κατά το χρόνο χοριγθςθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ. Θ μζκοδοσ και οι 

κανόνεσ τθσ αποτίμθςθσ, κακϊσ και θ διαδικαςία διενζργειάσ τθσ κακορίηονται με κοινι 

απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ,  Οικονομικϊν, και Τουριςμοφ, φςτερα  

από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ.  

3. Οι ΕΚΑΗ δφνανται με αίτθςι τουσ να ηθτιςουν από τθν ΕΕΕΡ να εγκρίνει με απόφαςι τθσ 

τθν υπαγωγι τουσ ςτθν ετζρα των ανωτζρω δφο κατθγοριϊν, εφόςον ςυντρζχουν οι 

ςχετικζσ προχποκζςεισ.  Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ δφνανται να ρυκμίηονται ειδικά κζματα για 

τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ, μεταξφ των οποίων και ο χρόνοσ κατά τον οποίο 

δφνανται να υποβάλουν τθν αίτθςθ ςε ςχζςθ με τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ, τθν 

τιρθςθ των όρων προκιρυξθσ και τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, τυχόν ςκοπιμότθτα 

αλλαγισ κατθγορίασ για ςκοποφσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ ι διαςφάλιςθσ τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 

λειτουργίασ τθσ ΕΚΑΗ και άλλα κριτιρια. 

4. Θ άδεια λειτουργίασ καηίνο ιςχφει για ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι κζςθ που ζχει 

χωροκετθκεί ςφμφωνα με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 357 του 

παρόντοσ νόμου και είναι οριςμζνου χρόνου. Θ χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ ι το χρονικό 

εφροσ αυτισ κακορίηονται από τθν ΕΕΕΡ, εντόσ των ορίων των παραγράφων 5 και 6 του 

παρόντοσ άρκρου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ του διεκνοφσ πλειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ ι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 369 του παρόντοσ νόμου, και 

ςυναρτάται κάκε φορά με το φψοσ τθσ επζνδυςθσ και τον εκτιμϊμενο για τθν απόςβεςθ 

αυτισ  αναγκαίο χρόνο. Με κοινι  απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και 

Οικονομικϊν, φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ, δφνανται να εξειδικεφονται τα κριτιρια του 

προθγουμζνου εδαφίου, κακϊσ και να προςτίκενται κριτιρια για τον, κατά περίπτωςθ, 



 

 

προςδιοριςμό τθσ χρονικισ διάρκειασ εντόσ των ορίων των παρ. 5 και 6 που ςυνδζονται με 

τθ διαςφάλιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ των ΕΚΑΗ. 

5.  Θ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ λειτουργίασ καηίνο απλοφ τφπου είναι τουλάχιςτον 

δζκα (10) ζτθ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπζντε (15) ζτθ. 

6. Θ χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ επιχείρθςθσ καηίνο ευρζοσ φάςματοσ 

δραςτθριοτιτων δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από  είκοςι (20) ζτθ και μεγαλφτερθ από 

τριάντα (30) ζτθ. 

Άρκρο 360  

 Κανόνεσ εταιρικισ οργάνωςθσ, κεφαλαιακισ επάρκειασ και εποπτείασ των ΕΚΑΗ 

1. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν και 

Τουριςμοφ, φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ, κακορίηεται το ελάχιςτο, ολοςχερϊσ 

καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο των ΕΚΑΗ που διακζτουν άδεια λειτουργίασ καηίνο 

απλοφ τφπου και το ελάχιςτο, ολοςχερϊσ καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο των ΕΚΑΗ που 

διακζτουν άδεια λειτουργίασ καηίνο  ευρζοσ φάςματοσ δραςτθριοτιτων. Το φψοσ του 

ελαχίςτου ανά κατθγορία κεφαλαίου κακορίηεται επί τθ βάςει των ελαχίςτων ιδίων 

κεφαλαίων που εκτιμάται ότι είναι αναγκαίο να διακζτει και διατθρεί θ ΕΚΑΗ, ζτςι ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ ςφννομθ λειτουργία τθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των κανόνων οργάνωςθσ 

που οφείλει να τθρεί και τθσ ζκταςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ, αναλόγωσ τθσ κατθγορίασ 

ςτθν οποία υπάγεται. 

2. Στθν περίπτωςθ του άρκρου 47 του κ.ν. 2190/1920 (Α’ 144 και Αναδθμ. Α’ 216), το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ ΕΚΑΗ ανακοινϊνει ςτθν ΕΕΕΡ το γεγονόσ τθσ μείωςθσ των ιδίων 

κεφαλαίων τθσ ΕΚΑΗ, όπωσ αυτά προςδιορίηονται για τισ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ςτο υπόδειγμα 

ιςολογιςμοφ που προβλζπεται από το άρκρο 16 του ν. 4308/2014, (Α’ 251) κάτω του 

θμίςεωσ (1/2) του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου μζςα ςε προκεςμία ζξι (6) μθνϊν από τθ λιξθ 

τθσ χριςθσ, γνωρίηοντασ ςτθν ΕΕΕΡ και τα μζτρα που ζχει λάβει θ ΕΚΑΗ ςφμφωνα με τθ 

διάταξθ του εν λόγω άρκρου.  Με απόφαςι τθσ θ ΕΕΕΡ μπορεί να κακορίηει εναλλακτικά 

μζτρα, ςε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 47 του κ.ν. 2190/1920, τα οποία κα 

δφναται και οφείλει να λάβει θ ΕΚΑΗ προκειμζνου τα ίδια κεφάλαιά τθσ να μθν 

υπολείπονται του θμίςεωσ (1/2) του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται 

θ ςφννομθ λειτουργία τθσ ΕΚΑΗ και θ επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τθσ, λαμβανομζνου 

υπόψθ του εγκεκριμζνου επιχειρθματικοφ τθσ ςχεδίου. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ τθσ 

ΕΚΑΗ προσ τισ υποχρεϊςεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, θ ΕΕΕΡ δφναται να επιβάλλει ςε 



 

 

αυτιν ι ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου τισ κυρϊςεισ του άρκρου 51 του ν. 

4002/2011 (Αϋ 180), όπωσ ιςχφει.  

3. Ο τακτικόσ και ζκτακτοσ ζλεγχοσ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ για τισ ανϊνυμεσ 

εταιρίεσ αςκείται ςτισ ΕΚΑΗ από ορκωτό ελεγκτι λογιςτι.  

4. Για τθν τροποποίθςθ των περί ςκοποφ διατάξεων των ΕΚΑΗ απαιτείται προθγοφμενθ 

άδεια τθσ ΕΕΕΡ, θ οποία παρζχεται εφόςον πλθροφνται οι όροι τθσ παρ. 4 του άρκρου 358.  

5. Οι ΕΚΑΗ γνωςτοποιοφν ςτθν ΕΕΕΡ τα ςτοιχεία που υποβάλλονται ςε δθμοςιότθτα, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 7α του κ.ν. 2190/1920. 

Άρκρο 361 

 Διενζργεια πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ 

1. Θ επιλογι του παραχωρθςιοφχου νζασ άδειασ καηίνο γίνεται από τον Υπουργό Οικονομικϊν 

κατόπιν διεκνοφσ πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ που διεξάγεται από τθν ΕΕΕΡ. Εντόσ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν επιλογι εκδίδεται ςτο όνομα του παραχωρθςιοφχου άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ 

καηίνο από τον Υπουργό Οικονομικϊν, μετά από ειςιγθςθ τθσ ΕΕΕΡ. 

2. Για τθ ςυμμετοχι ςε πλειοδοτικό διαγωνιςμό παραχϊρθςθσ άδειασ, απαιτείται θ καταβολι 

παραβόλου. Το φψοσ του παραβόλου ςυνδζεται με τθν κατθγορία τθσ άδειασ, τθ διάρκεια αυτισ, το 

φψοσ τθσ επζνδυςθσ και λοιπά κζματα που κακορίηονται με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ.  

3.  Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ, κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ διεξαγωγισ του 

διαγωνιςμοφ και ιδίωσ το ελάχιςτο τίμθμα τθσ άδειασ, τα τζλθ λειτουργίασ, τα οποία μποροφν να 

ορίηονται είτε ενιαία είτε ανά μζςο και υλικό διεξαγωγισ παιγνίων, κακϊσ και να επιμερίηονται ανά 

ζτοσ ι για μικρότερα του ζτουσ χρονικά διαςτιματα, θ ςφςταςθ και ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, οι όροι διεξαγωγισ και οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, οι 

υποχρεϊςεισ που υποχρεοφνται να αναλάβουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό για τθν πλιρωςθ 

ςυγκεκριμζνων προχποκζςεων του παρόντοσ νόμου, εφόςον κατακυρωκεί ς’ αυτοφσ ο διαγωνιςμόσ, 

και ο τρόποσ διαςφάλιςθσ τθσ εκπλιρωςισ τουσ και ικανοποίθςθσ αυτϊν μζχρι τθ χοριγθςθ τθσ 

άδειασ λειτουργίασ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, οι διαςφαλίςεισ και εγγυιςεισ τεχνικισ, 

επαγγελματικισ, οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των υποψθφίων, θ διαδικαςία, θ 

μεκοδολογία και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια που αφορά ςτθν εν γζνει διαδικαςία, το χρονοδιάγραμμα, τα ςυμβατικά τεφχθ και τθν 

κατακφρωςθ. Κατά τθ διαδικαςία προετοιμαςίασ και διενζργειασ του διαγωνιςμοφ εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ του άρκρου 35 του ν. 4413/2016 (Α’ 148).  

4. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό παρακζτουν πλθροφορίεσ ωσ προσ τθν ανϊνυμθ εταιρία, 

που υφίςταται ι που κα ιδρυκεί, εφόςον γίνει θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ, ςτθν οποία κα 



 

 

παραςχεκεί θ άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ και αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ ότι αυτι, κα πλθροί τισ 

προχποκζςεισ που απαιτοφν οι διατάξεισ του νόμου για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ.  

5. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διεκνι διαγωνιςμό απαιτείται κατάκεςθ εγγυθτικισ επιςτολισ από 

πιςτωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεςτθμζνο και λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ - 

μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ), το φψοσ τθσ οποίασ 

ορίηεται με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ ςτθν προκιρυξθ του διαγωνιςμοφ. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ ορίηονται 

κριτιρια για τον προςδιοριςμό του φψουσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, τθ διάρκεια και επιςτροφι 

αυτισ και άλλα τεχνικά και διαδικαςτικά κζματα ωσ προσ τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παροφςασ 

παραγράφου.  

6. Θ προκιρυξθ περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

α) τον αρικμό των αδειϊν που προκθρφςςονται, 

β) τθν κατθγορία και τθ διάρκεια τθσ άδειασ ι το χρονικό εφροσ αυτισ, κακϊσ και το εάν με 

τθν άδεια αυτι πρόκειται να παραςχεκεί δικαίωμα αποκλειςτικότθτασ ςε ςυγκεκριμζνθ 

περιοχι και υπό ποίουσ όρουσ και προχποκζςεισ,  

γ) τθν προκεςμία μζςα ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ηθτιςουν από τθν 

Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ τα ςχετικά ζγγραφα, 

δ) το αρμόδιο όργανο για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν, τθν θμερομθνία και τον τόπο 

τθσ αποςφράγιςθσ, κακϊσ και τα πρόςωπα που δικαιοφνται να παρίςτανται, 

ε) τον τφπο, τα ποςοςτά, το χρόνο υποβολισ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 

κακϊσ και άλλεσ εξαςφαλίςεισ που τυχόν ηθτοφνται, 

ςτ) τα ςτοιχεία και τα δικαιολογθτικά από τα οποία προκφπτει ότι τθροφνται τα ελάχιςτα 

όρια των οικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων, που τάςςονται με τθν προκιρυξθ, 

η) τθν προκεςμία για τθν παραλαβι των προςφορϊν και τθ διεφκυνςθ ςτθν οποία πρζπει 

να κατατεκοφν, 

θ) τθ διάρκεια ιςχφοσ των προςφορϊν, 

κ) τουσ απαράβατουσ όρουσ, απόκλιςθ από τουσ οποίουσ ςυνεπάγεται απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ, 

ια) τθν ελάχιςτθ τιμι εκκίνθςθσ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ, 

ιβ) τα κριτιρια και τθ μεκοδολογία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

ιγ) το ςχζδιο τθσ άδειασ που κα χορθγθκεί, 



 

 

ιδ) πλθροφόρθςθ που κα πρζπει να παραςχεκεί για το νομικό πρόςωπο, υπό μορφι 

ανϊνυμθσ εταιρίασ, ςτο οποίο κα χορθγθκεί θ άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 361 του παρόντοσ νόμου, τθ διοίκθςθ, τουσ μετόχουσ και τθν οργάνωςι τθσ, 

και ανάλθψθ δζςμευςθσ ότι θ εν λόγω εταιρία, είτε υφίςταται είτε κα ςυςτακεί, κα πλθροί 

τισ προχποκζςεισ του νόμου και κα εκπλθρϊςει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ που 

αναλαμβάνει ο υποψιφιοσ ςτο διαγωνιςμό, 

ιε) πλθροφόρθςθ που κα πρζπει παραςχεκεί για τα οικονομικά και τεχνικά μζςα τθσ 

ανϊνυμθσ εταιρίασ που κα αναλάβει τθ λειτουργία του καηίνο, τα ίδια κεφάλαια και τισ 

πθγζσ χρθματοδότθςισ τθσ,  

ιςτ) το υποχρεωτικό ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ προςφοράσ του αναδόχου, που πρζπει να 

περιλαμβάνει όλα τα ηθτοφμενα με τθν προκιρυξθ ςτοιχεία και ιδίωσ τα εξισ: 

αα) Ρλιρθ κατάλογο των δραςτθριοτιτων τθσ ΕΚΑΗ, με ανάλυςθ του είδουσ των 

δραςτθριοτιτων και τθσ οργανωτικισ δομισ τθσ εταιρίασ, παράκεςθ του ςχετικοφ 

προγραμματιςμοφ για τθν προβλεπόμενθ διαμόρφωςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ για τισ 

δφο (2) προςεχείσ οικονομικζσ χριςεισ και γενικϊσ τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να 

μορφϊςει γνϊμθ θ ΕΕΕΡ ωσ προσ τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων των άρκρων 363, 364 και 

365, 

ββ) πλιρεσ Επιχειρθματικό Σχζδιο (business plan) για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, τόςο του 

καηίνο, όςο και των λοιπϊν επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του ςυνόλου τθσ επζνδυςθσ, ςε 

βάκοσ πενταετίασ, ςε ςυνδυαςμό με τα κφρια χαρακτθριςτικά των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 

και των κφριων και επικουρικϊν χϊρων διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ των παιγνίων, του είδουσ 

και του αρικμοφ των παιγνίων και των τυχόν λοιπϊν χϊρων, καταςτθμάτων και 

εγκαταςτάςεων, που παρατίκενται γενικά ωσ τμιμα του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, ανάλογα με 

τθν κατθγορία  τθσ άδειασ λειτουργίασ που προκθρφςςεται,  

γγ) εκτιμϊμενο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ και των επιμζρουσ 

φάςεων αυτισ, 

δδ) αναλυτικι επιμζτρθςθ του κόςτουσ τθσ χρθματοδότθςθσ, εφόςον πραγματοποιείται με 

ξζνα κεφάλαια,  

εε) ςτοιχεία για τθ βιωςιμότθτα τθσ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με τα χρθματοοικονομικά τθσ 

μεγζκθ και τθν εν γζνει υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ, 

ςτ/ςτ) αναλυτικι εκτίμθςθ του άμεςου δθμοςιονομικοφ οφζλουσ που προκφπτει από τθν 

επζνδυςθ, του κοινωνικοφ κόςτουσ / οφζλουσ που αυτι ςυνεπάγεται, κακϊσ και των ωφελειϊν 

που κα προκφψουν για τθν εκνικι οικονομία, 



 

 

ηη) εκτίμθςθ των άμεςων κζςεων εργαςίασ που κα δθμιουργθκοφν, ανά ειδικότθτα και 

επιμζρουσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, υπολογίηοντασ αυτζσ με αναλογία κζςθσ προσ 

Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ), ζνα προσ ζνα (1/1). 

θθ) ανάλυςθ κινδφνων που μποροφν να επθρεάςουν τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ τθσ επζνδυςθσ, 

και 

κκ) ςχζδιο καταςτατικοφ, προκειμζνου περί υπό ςφςταςθ εταιρείασ ι καταςτατικό τθσ 

εταιρείασ, προκειμζνου περί υφιςταμζνθσ, 

ιη) άλλα ςτοιχεία τα οποία, κατά τθν ανακζτουςα αρχι, πρζπει να περιλαμβάνονται ςτθν 

προςφορά των υποψθφίων και  

ιθ) κζματα που αφοροφν τθν οργάνωςθ και διεξαγωγι του διαγωνιςμοφ και τθ διαςφάλιςθ 

τθσ ςυμμόρφωςθσ του υποψθφίου ςτον διαγωνιςμό προσ τουσ όρουσ του και για τθν 

εκπλιρωςθ από αυτόν και τθν ανϊνυμθ εταιρία, ςτθν οποία κα χορθγθκεί θ άδεια 

λειτουργίασ, των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν και των όρων που κα διαλαμβάνει θ 

ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, κακϊσ και κάκε διαδικαςτικό κζμα ςε ςχζςθ με τθ διενζργεια του 

διαγωνιςμοφ.  

7. Θ επιλογι και ποιοτικι αξιολόγθςθ των υποψθφίων διενεργείται ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και το άρκρο 39 του ν. 4413/2016. 

8. Θζςεισ εργαςίασ που τυχόν περιλαμβάνονται ςτισ προςφορζσ των υποψθφίων, υπολογίηονται 

με αναλογία κζςθσ προσ Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ), ζνα προσ ζνα (1/1). 

9. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ ςυγκροτείται θ Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ρυκμίηονται οι 

κανόνεσ λειτουργίασ τθσ, κακϊσ και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ, με 

ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ αμερολθψίασ και διαφάνειασ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 

10. Από τθν ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ δεν προκφπτει δικαίωμα αποηθμίωςθσ όςων ζλαβαν μζροσ 

για οποιονδιποτε λόγο. 

11. Για τθν παραχϊρθςθ ςυνάπτεται ςφμβαςθ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, νομίμωσ 

εκπροςωποφμενου από τον Υπουργό Οικονομικϊν και του πλειοδότθ εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν 

κατακφρωςθ, θ οποία αποτυπϊνει τουσ όρουσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ωσ ΕΚΑΗ και τθσ 

επζνδυςθσ που πρζπει να διενεργθκεί,  τισ υποχρεϊςεισ που ο πλειοδότθσ ζχει αναλάβει με το 

διαγωνιςμό ι κρίνονται αναγκαίεσ από τθν ανακζτουςα αρχι προσ υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ και, εν 

γζνει, τθν εκπλιρωςθ των όρων τθσ. Θ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τουσ 

όρουσ διενζργειασ τθσ επζνδυςθσ και μζτρα, τα οποία, κατά τθν εφλογθ κρίςθ τθσ ανακζτουςασ 



 

 

αρχισ, διαςφαλίηουν ικανοποιθτικϊσ, με όρουσ αγοράσ, τθν προςικουςα υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ 

ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει θ επιχείρθςθ.  

12. Θ ΕΕΕΡ εκφζρει γνϊμθ ωσ προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, πριν από τθν 

υπογραφι τθσ, ςε ςχζςθ με εποπτικά και λειτουργικά κζματα τθσ εταιρίασ. 

13. Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, αςκείται προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, 

εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των διατάξεων του άρκρου 35 του ν. 4129/2013 (Α’ 52). Ο 

προςυμβατικόσ ζλεγχοσ μπορεί να αςκείται ςυνολικά, εφόςον υποβάλλονται ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο 

ο τφποσ τθσ ςφμβαςθσ και θ διαδικαςία εξεφρεςθσ αντιςυμβαλλομζνου από τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ αυτισ μζχρι και τον οριςμό των υποψθφίων αντιςυμβαλλομζνων. Στθν περίπτωςθ αυτι 

απαιτείται προςυμβατικόσ ζλεγχοσ κατ’ ιδίαν ςφμβαςθσ μόνο ςτο μζτρο που υπάρξει απόκλιςθ από 

τον τφπο τθσ ςφμβαςθσ ι από τθ διαδικαςία που ζχουν υποβλθκεί ςτο Ελεγκτικό Συνζδριο. 

Συμβάςεισ παραχϊρθςθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ που ςυνομολογικθκαν φςτερα από 

προςυμβατικό ζλεγχο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου κεωροφνται επωφελείσ και ςυμφζρουςεσ για το 

Ελλθνικό Δθμόςιο, και δεν γεννάται ςχετικϊσ αςτικι ι ποινικι ευκφνθ των εκπροςϊπων του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου που τισ υπογράφουν οφτε των μελϊν τθσ ΕΕΕΡ και τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

του Διαγωνιςμοφ ςε ςχζςθ με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 

14. Για τθν προετοιμαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, θ ΕΕΕΡ μπορεί να ανακζτει ςε θμεδαπά ι 

αλλοδαπά, φυςικά ι νομικά πρόςωπα, με προςφυγι ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ 

δθμοςίευςθ προκιρυξθσ, με ανάρτθςθ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον ιςτότοπό τθσ και ζναντι ςυνολικισ 

αμοιβισ μζχρι του ορίου τθσ περίπτωςθσ β) του άρκρου 5 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει κάκε φορά, 

υπθρεςίεσ ςυμβοφλων οποιαςδιποτε ειδικότθτασ, όπωσ ιδίωσ, τεχνικοφ, νομικοφ, οικονομικοφ και 

ςυμβοφλου οργάνωςθσ, επί ειδικϊν κεμάτων, που απαιτοφνται για τθ ςφνταξθ και κατάρτιςθ των 

ςυμβατικϊν τευχϊν, τον κακοριςμό του ελαχίςτου κατά περίπτωςθ τιμιματοσ, τθ μεκοδολογία και 

τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων, τθν αποτίμθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων, τθν 

προςζλκυςθ δυνθτικϊν επενδυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. Οι ςφμβουλοι δφνανται να 

ςυνδράμουν τθν Επιτροπι Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ τόςο κατά τθν αξιολόγθςθ των προτάςεων, 

όςο και κατά τθν παρακολοφκθςθ, επίβλεψθ και τον ζλεγχο τθσ προόδου υλοποίθςθσ των 

επενδυτικϊν ςχεδίων, κακϊσ και των μελετϊν και ζργων που αναλαμβάνουν οι παραχωρθςιοφχοι, 

μζχρι και τθν ολοκλιρωςι τουσ. Οι ςχετικζσ δαπάνεσ βαρφνουν τον προχπολογιςμό τθσ ΕΕΕΡ. Θ 

ανάκεςθ κακθκόντων ςυμβοφλου γίνεται με ςφμβαςθ, ςτθν οποία ορίηονται οι παρεχόμενεσ από τον 

ςφμβουλο υπθρεςίεσ, οι όροι και προχποκζςεισ παροχισ τουσ, θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και κάκε 

άλλθ λεπτομζρεια για τθν εκτζλεςι τθσ. 

15. Με τθν επιφφλαξθ των κεμάτων τα οποία ρυκμίηονται με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ τθσ 

περίπτ. β τθσ παρ. 12, με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ δφναται να ρυκμίηεται κάκε άλλο ειδικό κζμα και 

λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου.  

 



 

 

Άρκρο 362  

 Συνδρομι προχποκζςεων οργάνωςθσ ΕΚΑΗ 

1. Για τθ ςυνδρομι τθσ πλιρωςθσ των προχποκζςεων των άρκρων 358, 359, 360, 363, 364 

και 365, εκδίδεται από τθν ΕΕΕΡ απόφαςθ,  κατόπιν υποβολισ αιτιςεωσ ςφμφωνα με τισ 

παρ. 1 ζωσ 3 του άρκρου 367. Θ ΕΕΕΡ, προκειμζνου να εκδϊςει τθν απόφαςι τθσ, ελζγχει 

αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του νόμου και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, οι όροι τθσ 

ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ.  

2. Θ ΕΕΕΡ το αργότερο εντόσ δφο μθνϊν από τθν υποβολι πλιρουσ φακζλου εκδίδει τθν 

απόφαςθ ι διατυπϊνει τισ παρατθριςεισ τθσ ςφμφωνα με όςα εκτίκενται παρακάτω. 

Τυχόν ελλείψεισ του φακζλου γνωςτοποιοφνται εγγράφωσ ςτον αιτοφντα εντόσ εφλογου 

χρόνου από τθσ  υποβολισ του. Εφόςον, κατά τθ γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ, θ αίτθςθ δεν ικανοποιεί 

τισ απαιτιςεισ του νόμου ι τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, θ ΕΕΕΡ γνωςτοποιεί ςτον 

αιτοφντα με τρόπο ςυγκεκριμζνο, εγγράφωσ και αιτιολογθμζνα τα κενά, τισ ελλείψεισ ι 

άλλουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν προχωρεί ςτθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ και υποδεικνφει 

με κάκε πρόςφορο μζτρο τισ απαραίτθτεσ διορκϊςεισ ι ςυμπλθρϊςεισ που απαιτοφνται 

για τθν ζκδοςθ αυτισ. Οριςτικι απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ για απόρριψθ τθσ αίτθςθσ 

προςβάλλεται με προςφυγι, που πρζπει να κατατεκεί εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν 

από κοινοποίθςι τθσ ςτον αιτοφντα, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν. Θ 

προςφυγι εκδικάηεται με τθ διαδικαςία του κατεπείγοντοσ εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν 

κατάκεςι τθσ. 

3. Θ άδεια λειτουργίασ μπορεί να παρζχει δικαίωμα αποκλειςτικότθτοσ ωσ προσ τθ 

δραςτθριοποίθςθ ςτθ γεωγραφικι περιοχι που ορίηεται ςτθν άδεια λειτουργίασ, ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. Θ διάρκεια τθσ αποκλειςτικότθτασ, τθρουμζνων των 

διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρκρου 359, ςυναρτάται με το φψοσ του 

ανταλλάγματοσ που κα καταβάλει ο παραχωρθςιοφχοσ, το φψοσ των επενδφςεων που κα 

αναλάβει να διενεργιςει, οι οποίεσ κα κακοριςκοφν ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ 

τθσ επιχείρθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, τθν ζκταςθ τθσ περιοχισ για τθν οποία κα ιςχφει 

θ αποκλειςτικότθτα και το εκτιμϊμενο χρόνο απόςβεςθσ τθσ επζνδυςθσ. Με κοινι 

απόφαςθ των Υπουργϊν , Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν και Τουριςμοφ, φςτερα 

από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ μπορεί να ορίηονται και περαιτζρω κριτιρια, ζτςι ϊςτε να 

διαςφαλίηεται εξιςορρόπθςθ του ανταλλάγματοσ με τθ διάρκεια τθσ αποκλειςτικότθτοσ, 

τθρουμζνων τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτοσ και των αρχϊν του ενωςιακοφ δικαίου, 

λαμβανομζνων υπόψθ τθσ μορφισ και των φορζων χρθματοδότθςθσ τθσ νζασ επζνδυςθσ, 



 

 

του δθμοςιονομικοφ οφζλουσ, των κζςεων εργαςίασ και των εν γζνει ωφελειϊν που 

αναμζνεται να προκφψουν από τθ δραςτθριοποίθςθ τθσ ΕΚΑΗ για τθν εκνικι οικονομία.   

4. Για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ θ αιτοφςα επιχείρθςθ καταβάλλει αντάλλαγμα, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν προκιρυξθ του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ και τθ ςφμβαςθ 

παραχϊρθςθσ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και 

Οικονομικϊν, φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ, ρυκμίηονται ειδικά κζματα και λεπτομζρειεσ για 

τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου.  

5. Για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ θ ΕΚΑΗ προςκομίηει εγγυθτικι επιςτολι 

αξιόπιςτου χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων χοριγθςθσ τθσ 

άδειασ, το φψοσ τθσ οποίασ, οριηόμενο ςε ςχζςθ με το τίμθμα αυτισ,  κακορίηεται με κοινι 

απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, φςτερα από γνϊμθ τθσ 

ΕΕΕΡ.  Θ εγγυθτικι επιςτολι καταπίπτει εάν δεν τθροφνται οι όροι και προχποκζςεισ των 

αδειϊν, κακϊσ και ςε όςεσ περιπτϊςεισ ορίηονται ςτο νόμο, ςτον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ 

παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 4002/2011 ι ςτισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ 

ΕΕΕΡ. Θ εγγυθτικι επιςτολι επιςτρζφεται ςτον κάτοχο τθσ άδειασ ζναν (1) χρόνο μετά τθ 

λιξθ τθσ άδειασ και εφόςον δεν υπάρξει λόγοσ μερικισ ι ολικισ παρακράτθςθσ ι 

κατάπτωςισ τθσ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και 

Οικονομικϊν, φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ, ρυκμίηονται ειδικά κζματα και λεπτομζρειεσ για 

τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου. 

6. Για τθ χοριγθςθ άδειασ ΕΚΑΗ ςε επιχείρθςθ που διακζτει άδεια λειτουργίασ καηίνο 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2206/1994και του ν. 3139/2003 εφαρμόηεται το άρκρο 369 

του παρόντοσ νόμου.  

 

Άρκρο 363  

 Οργάνωςθ και υποδομι τθσ ΕΚΑΗ 

1. Για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 362 του παρόντοσ νόμου, θ ΕΚΑΗ πρζπει να 

διακζτει α) άρτια και ορκολογικι διοικθτικι και τεχνικοοικονομικι οργάνωςθ και 

διάρκρωςθ, κακϊσ και τεχνολογικι και υλικοτεχνικι υποδομι, β) κατάλλθλο 

οργανόγραμμα και πρόςφορουσ κανόνεσ δεοντολογίασ τθσ διοίκθςθσ, των ςτελεχϊν και εν 

γζνει του προςωπικοφ τθσ, και γ) Εςωτερικό Κανονιςμό που προβλζπει i) μζτρα ζτςι ϊςτε 

να ελαχιςτοποιείται ο κίνδυνοσ βλάβθσ των ςυμφερόντων των παικτϊν από τυχόν 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων τουσ με αυτά τθσ ΕΚΑΗ, των ςτελεχϊν τθσ, των ςυνδεδεμζνων με 



 

 

αυτι προςϊπων ι άλλων προςϊπων που ςυμμετζχουν ςε παίγνια, ii) κανόνεσ που 

διαςφαλίηουν ςυνκικεσ διαφάνειασ ωσ προσ τθν λειτουργία και ακεραιότθτα τθσ 

διοργάνωςθσ τθσ διεξαγωγισ των παιγνίων, iii) κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ των παιγνιομθχανθμάτων και των παιγνίων τραπεηιϊν και 

για τθν αποτροπι τθσ ανάπτυξθσ απατθλϊν μεκόδων και, εν γζνει, τθν  πρόλθψθ τθσ 

απάτθσ, για τθν καταςτολι του εγκλιματοσ και τθν πρόλθψθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων 

από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, για τθν προςταςία των ανθλίκων και των καταναλωτϊν, 

τθν εξαςφάλιςθ του αδιάβλθτου των τυχερϊν παιγνίων και, εν γζνει, τθσ κανονικισ, 

απρόςκοπτθσ, ελεγχόμενθσ και αςφαλοφσ διεξαγωγισ τουσ, iv) κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ 

ελζγχου και αςφαλείασ ςτον τομζα τθσ θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων, v) 

αποτελεςματικοφσ μθχανιςμοφσ εςωτερικοφ ελζγχου και ςφςτθμα λογιςτικισ καταχϊριςθσ 

των διενεργοφμενων πράξεων και δεδομζνων, ϊςτε να είναι ευχερισ ο ζλεγχοσ τθσ 

δραςτθριότθτασ τθσ ΕΚΑΗ από τθν ΕΕΕΡ και ςυμβατόσ με τα ςυςτιματά τθσ και κατάλλθλεσ 

διαδικαςίεσ για τθν πρόλθψθ άςκθςθσ επιρροϊν από τα πρόςωπα τθσ παρ. 1 του άρκρου 

364 που κα μποροφςαν να αποβοφν ςε βάροσ τθσ ςυνετισ και χρθςτισ διαχείριςθσ τθσ 

ΕΚΑΗ, κακϊσ και για τθν αποτροπι και τθν επίλυςθ καταςτάςεων ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων μεταξφ των προςϊπων αυτϊν και των πελατϊν τθσ. 

2. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ δφνανται  να ορίηονται α) ειδικζσ υποχρεϊςεισ και προδιαγραφζσ 

των ΕΚΑΗ ωσ προσ το λογιςτικό τουσ ςφςτθμα, τα λογιςτικά αρχεία και βιβλία τουσ, τθν 

τιρθςθ και διατιρθςθ κάκε είδουσ δεδομζνου, ςτοιχείου, αρχείου και μθτρϊου, το είδοσ, 

τον τφπο, τθ μορφι, το περιεχόμενο, τον τρόπο και χρόνο τιρθςθσ και αποκικευςθσ των 

κάκε είδουσ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, β) υποχρεϊςεισ και προδιαγραφζσ ςχετικά με 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ που οι ΕΚΑΗ οφείλουν να υποβάλλουν ςτθν ΕΕΕΡ, πζραν 

των υποχρεϊςεων που αυτζσ υπζχουν ςφμφωνα με τον ν. 4308/2014 (Α’ 251), κακϊσ και 

απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ελζγχου μζρουσ ι του ςυνόλου των καταςτάςεων αυτϊν από 

ανεξάρτθτο εξωτερικό ορκωτό ελεγκτι λογιςτι, που ορίηεται από τθν ΕΕΕΡ, γ) υποχρεϊςεισ 

για τα μζτρα πρόλθψθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ που οφείλουν να εφαρμόηουν οι ΕΚΑΗ, δ) υποχρεϊςεισ 

και προδιαγραφζσ για τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου 

των ΕΚΑΗ, ε) κανόνεσ για τθν παρακολοφκθςθ κεμάτων οικονομικισ και χρθματοπιςτωτικισ 

δομισ και επάρκειασ ιδίων κεφαλαίων των ΕΚΑΗ, ςτ) υποχρεϊςεισ των ΕΚΑΗ ςχετικά με τον 

τφπο, τθ μορφι, το περιεχόμενο, τον τρόπο και τον χρόνο υποβολισ προσ τθν ΕΕΕΡ τθσ 

διλωςθσ απόδοςθσ και κάκε άλλου δεδομζνου, ςτοιχείου ι πλθροφορίασ για τθν είςπραξθ 

τθσ ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτα μικτά κζρδθ των ΕΚΑΗ, όπωσ και κάκε άλλου 



 

 

εςόδου ι απαίτθςθσ προκφπτει υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των φορζων του από τθ 

ςυμμετοχι ςτθ διοργάνωςθ και διεξαγωγι των παιγνίων, η) υποχρεϊςεισ και προδιαγραφζσ 

των ΕΚΑΗ ςχετικά με τθν κακιζρωςθ διαδικαςιϊν για τθ λογιςτικι καταμζτρθςθ των 

ταμειακϊν διακεςίμων, τθν πραγματοποίθςθ των ςχετικϊν ςυναλλαγϊν και των κάκε 

είδουσ πλθρωμϊν, ανεξαρτιτωσ των μζςων ςυμμετοχισ και πλθρωμισ, και Β) να 

ρυκμίηονται άλλα ειδικά κζματα και λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου.   

3. Θ απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ τθσ παρ. 2 δφναται να διαφοροποιεί τισ υποχρεϊςεισ και 

προδιαγραφζσ που κζτει ςτισ ΕΚΑΗ βάςει αντικειμενικϊν κριτθρίων και παραγόντων που 

προςδιορίηονται ςτθν απόφαςι τθσ, όπωσ θ μορφι και το μζγεκοσ τθσ ΕΚΑΗ, το μερίδιο τθσ 

αγοράσ που κατζχουν και ο αρικμόσ των απαςχολουμζνων ς’ αυτζσ.    

Άρκρο 364  

Ζγκριςθ  τθσ καταλλθλότθτασ των μελϊν  διοίκθςθσ και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ 

ΕΚΑΗ 

1.  Για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 362 του παρόντοσ νόμου, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ ΕΚΑΗ, κακϊσ και τα πρόςωπα που 

αςκοφν, άμεςα ι ζμμεςα, τθ διοίκθςθ τθσ ΕΚΑΗ, πρζπει να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ για 

τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των κακθκόντων εκάςτου ακεραιότθτα, κατάρτιςθ, εμπειρία 

και βακμό γνϊςεων, ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊνουν αποτελεςματικά τα 

κακικοντά τουσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και, εν γζνει, να είναι κατάλλθλα να 

εξαςφαλίςουν τθ ςυνετι και χρθςτι διαχείριςθ τθσ ΕΚΑΗ και τθ ςφμφωνθ με το νόμο 

λειτουργία τθσ.  Θ ΕΚΑΗ πρζπει να διακζτει δφο τουλάχιςτον ζμπειρα διοικθτικά ςτελζχθ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ, που κα ςυμμετζχουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ωσ εκτελεςτικά του 

μζλθ ι κα κατζχουν κατ’ ελάχιςτο κζςθ Γενικοφ Διευκυντι, τα οποία κα είναι 

επιφορτιςμζνα με τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ ΕΚΑΗ και τθ ςφννομθ λειτουργία 

τθσ. Οι προδιαγραφζσ του πρϊτου εδαφίου ιςχφουν, αναλόγωσ, και για τον οικονομικό 

διευκυντι, τουσ διευκυντζσ των τομζων παιγνίων, τον διευκυντι του τομζα τεχνολογιϊν, 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, τον υπεφκυνο κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ, τον υπεφκυνο 

εςωτερικοφ ελζγχου, τον υπεφκυνο αςφαλείασ, ελζγχου και επιτιρθςθσ και εν γζνει κάκε 

πρόςωπο που αςκεί κακικοντα και αρμοδιότθτεσ αντίςτοιχα ι ανάλογα με τα παραπάνω.  

2. Θ ΕΕΕΡ διαπιςτϊνει τθν καταλλθλότθτα των προςϊπων τθσ παρ. 1 ερευνϊντασ τθν 

ακεραιότθτα, τεχνικι και επαγγελματικι τουσ επάρκεια, ανάλογα με τα κακικοντα που 

αςκοφν.  Επί ςυλλογικϊν οργάνων ι ςυμπραττόντων ςτελεχϊν θ ςυνδρομι επαγγελματικισ 



 

 

γνϊςθσ, κατάρτιςθσ και εμπειρίασ κρίνεται ςτο πρόςωπο των μελϊν του οργάνου ι των 

ςυμπραττόντων ςτελεχϊν ςυνολικϊσ.  

3. Θ ΕΕΕΡ για να διαπιςτϊςει τθν καταλλθλότθτα των προςϊπων τθσ παρ. 1 εξετάηει μεταξφ 

άλλων α) αν αυτά ζχουν καταδικαςκεί για κακοφργθμα ι ςε οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, 

υπεξαίρεςθ, απάτθ, απιςτία, αποδοχι και διάκεςθ προϊόντων εγκλιματοσ, εκβίαςθ, 

πλαςτογραφία, ενεργθτικι ι πακθτικι δωροδοκία, επικίνδυνθ ι βαριά ςωματικι βλάβθ, 

παραςιϊπθςθ εγκλιματοσ, ζγκλθμα περί το νόμιςμα, κοινϊσ επικίνδυνο ζγκλθμα, ζγκλθμα 

κατά τθσ προςωπικισ ελευκερίασ, ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ, ζγκλθμα 

οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, ζγκλθμα που προβλζπεται ςτθ νομοκεςία 

περί ναρκωτικϊν, όπλων, εκρθκτικϊν υλϊν και φοροδιαφυγισ, εγκλιματα του ευρφτερου 

χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, κακϊσ και για ζγκλθμα που προβλζπεται ςτθ νομοκεςία περί 

τυχερϊν παιγνίων, β) αν ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ τουσ οποιαδιποτε διοικθτικι κφρωςθ για 

παραβάςεισ τθσ νομοκεςίασ ςτον ευρφτερο χρθματοπιςτωτικό τομζα, κακϊσ και γ) αν 

υφίςταται οποιαδιποτε εκκρεμισ διαδικαςία εναντίον τουσ για παραβάςεισ και αδικιματα 

των περιπτ. αϋ και βϋ, είτε ςτθν Ελλάδα είτε ςτθν αλλοδαπι. 

4. Κατά τθν εξζταςθ τθσ καταλλθλότθτασ των παραπάνω προςϊπων θ ΕΕΕΡ δφναται να 

ηθτεί από τα προσ ζγκριςθ πρόςωπα, κακϊσ και από κάκε άλλο φορζα και αρχι του 

δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, τθσ Ελλάδασ και του εξωτερικοφ, οποιοδιποτε ςτοιχείο, 

ζγγραφο ι πλθροφορία κρίνει ςκόπιμο για τθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ τθσ, όπωσ ιδίωσ 

υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, αντίγραφα ποινικοφ μθτρϊου, ςτοιχεία για 

εκκρεμείσ δικαςτικζσ υποκζςεισ, εκκρεμείσ ποινικζσ διϊξεισ, κακϊσ και για δικαςτικζσ 

αποφάςεισ, πτυχία, πιςτοποιιςεισ ι/και βεβαιϊςεισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και 

κατάρτιςθσ, άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο κρίνει 

απαραίτθτο για τθν αξιολόγθςθ τθσ ικανότθτασ, τθσ αξιοπιςτίασ και τθσ ακεραιότθτασ του 

προςϊπου. Σε περίπτωςθ κατοίκων εξωτερικοφ θ ΕΕΕΡ μπορεί να δζχεται αντίςτοιχα 

ζγγραφα και πιςτοποιθτικά που εκδίδονται ςφμφωνα με το δίκαιο τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ.  

5. Θ ΕΕΕΡ δφναται να καλεί τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τουσ γενικοφσ διευκυντζσ 

και τα πρόςωπα που αςκοφν πράγματι τθ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ ςε προςωπικι ςυνζντευξθ, 

προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν καταλλθλότθτά τουσ. 

6. Τυχόν αρνθτικι απόφαςθ ωσ προσ τα πρόςωπα τθσ παρ. 1 είναι αιτιολογθμζνθ, 

εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 362 του παρόντοσ νόμου. 



 

 

7. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ δφνανται να εξειδικεφονται ειδικά κζματα που αποτελοφν 

αντικείμενο ρφκμιςθσ του παρόντοσ άρκρου, να ορίηονται προχποκζςεισ και κανόνεσ ςε 

ςχζςθ με τθν καταλλθλότθτα προςϊπων που απαςχολοφνται ςτισ ΕΚΑΗ, εφόςον τοφτο 

απαιτείται για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςφννομθσ λειτουργίασ τουσ, και να ρυκμίηονται τεχνικά 

κζματα, διαδικαςίεσ και λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ 

άρκρου.  

Άρκρο 365  

 Ζγκριςθ τθσ καταλλθλότθτα των μετόχων ΕΚΑΗ  

με ειδικι ςυμμετοχι 

1. Για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 362 του παρόντοσ νόμου , θ ΕΕΕΡ ελζγχει κατά 

πόςον οι μζτοχοι που διακζτουν ειδικι ςυμμετοχι ςτθν ΕΚΑΗ διακζτουν τα απαιτοφμενα 

εχζγγυα επαγγελματικοφ ικουσ, ϊςτε να είναι ικανοί να διαςφαλίςουν τθ χρθςτι 

διαχείριςθ τθσ ΕΚΑΗ, προκειμζνου αυτι να λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

νομοκεςίασ.   

2.  Ειδικι ςυμμετοχι διακζτουν οι μζτοχοι που κατζχουν, άμεςα ι ζμμεςα, ποςοςτό 

μεγαλφτερο του δζκα τοισ εκατό (10%) του μετοχικοφ κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων 

ψιφου τθσ ΕΚΑΗ. 

3.  Ωσ ζμμεςθ ςυμμετοχι νοείται θ κατοχι και ζλεγχοσ μετοχϊν  

α) μζςω ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων,  

β) μζςω τρίτων, όταν υφίςταται ςυμφωνία, βάςει τθσ οποίασ τα πρόςωπα αυτά 

υποχρεοφνται μζςω ςυντονιςμζνθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων ψιφου που κατζχουν, να 

υιοκετοφν διαρκϊσ κοινι πολιτικι ωσ προσ τθ διοίκθςθ τθσ ΕΚΑΗ ι μθτρικισ τθσ εταιρίασ, ι 

όταν, δυνάμει ςυμφωνίασ, ζχει μεταβιβαςκεί θ άςκθςθ των δικαιωμάτων ψιφου μζςω 

αυτϊν,  

γ) όταν δικαιϊματα ψιφου που ενςωματϊνονται ςε μετοχζσ ζχουν παραςχεκεί ωσ 

εμπράγματθ αςφάλεια και αςκοφνται από τρίτο πρόςωπο ι ζχουν παραςχεκεί λόγω 

επικαρπίασ ςε τρίτο πρόςωπο,  

δ) όταν τα δικαιϊματα ψιφου που κατζχονται ι τα οποία μποροφν να αςκθκοφν κατά τθν 

ζννοια των ςτοιχείων (α) ζωσ (γ) αςκοφνται από επιχείρθςθ τθν οποία ελζγχει τρίτο 

πρόςωπο,  



 

 

ε) κάκε περίπτωςθ ςτθν οποία τα δικαιϊματα ψιφου που κατζχει πρόςωπο ςτο όνομά του,  

τα αςκεί για λογαριαςμό ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τρίτου προςϊπου.  

4. Θ ΕΕΕΡ δικαιοφται να ηθτεί για τουσ μετόχουσ όςα ςτοιχεία κεωρεί απαραίτθτα, εφόςον 

κρίνει ότι είναι δυνατό οι μζτοχοι αυτοί να επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα τθν διαχείριςθ τθσ 

εταιρίασ, προσ διαςφάλιςθ των κατά τθν παρ. 1 απαιτοφμενων εχζγγυων επαγγελματικοφ 

ικουσ προσ διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ διαχείριςθσ τθσ ΕΚΑΗ. 

5. Οι ιδρυτζσ και οι μζτοχοι τθσ ΕΚΑΗ παρζχουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ είναι 

αναγκαίεσ για να είναι ςε κζςθ θ ΕΕΕΡ να αξιολογιςει ότι ςτο πρόςωπό τουσ ςυντρζχουν οι 

απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ.  

6. Σε περίπτωςθ που οι μζτοχοι με ειδικι ςυμμετοχι είναι ςυνολικϊσ κφριοι ποςοςτοφ 

κατϊτερου του πενιντα τοισ εκατό (50%) του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρίασ ι του 

ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου, θ ΕΕΕΡ δφναται να απαιτεί τθν υποβολι των πιο πάνω 

ςτοιχείων και από άλλουσ ιδρυτζσ ι μετόχουσ, που κακορίηει με απόφαςι τθσ ι κατά 

περίπτωςθ.  

7.  Εάν μζτοχοι που κατζχουν ειδικι ςυμμετοχι είναι νομικά πρόςωπα, θ ΕΕΕΡ ελζγχει τα 

φυςικά πρόςωπα που διοικοφν τα παραπάνω νομικά πρόςωπα και τουσ κφριουσ μετόχουσ 

ι εταίρουσ αυτϊν, δυνάμενθ να ηθτιςει ςτοιχεία που αφοροφν τθν καταλλθλότθτα και για 

τθ διοίκθςθ και τουσ κφριουσ εταίρουσ των νομικϊν προςϊπων, μζχρι και φυςικοφ 

προςϊπου, ανάλογα με τθ νομικι μορφι και το είδοσ του μετόχου, εφόςον κεωρεί τοφτο 

απαραίτθτο για να μορφϊςει κρίςθ ωσ προσ τθν καταλλθλότθτα των μετόχων που κατζχουν 

ειδικι ςυμμετοχι. 

8. Για τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται αναλόγωσ οι 

διατάξεισ των παρ. 4 και 5 του άρκρου 364.   

9.   Οι διατάξεισ τθσ παρ. 2α του άρκρου 40 του ν. 4002/2011 εφαρμόηονται αναλόγωσ, 

ςυμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω οριηόμενα, ςε περίπτωςθ που φυςικό ι νομικό 

πρόςωπο αποκτιςει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου τθσ ΕΚΑΗ ι αποκτιςει το 

δικαίωμα να διορίηει ι να παφει τθν πλειοψθφία των μελϊν του Δ.Σ. τθσ ΕΚΑΗ ι αποκτιςει 

το δικαίωμα να αςκεί κυριαρχικι επιρροι ςτθν ΕΚΑΗ είτε βάςει ςφμβαςθσ που ζχει 

ςυνάψει είτε βάςει πρόβλεψθσ του καταςτατικοφ τθσ, ι ζχει τθν εξουςία να αςκεί ι 

πράγματι αςκεί κυριαρχικι επιρροι ι ζλεγχο ςτθν ΕΚΑΗ, εφαρμοηομζνων αναλόγωσ τθσ 

περιπτ. δϋ τθσ παρ. 2 και των παρ. 3 και 4 του άρκρου 32 του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Αϋ251).  



 

 

10. Τυχόν αρνθτικι αξιολόγθςθ μετόχων είναι αιτιολογθμζνθ, εφαρμοηομζνων αναλόγωσ 

των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 362 του παρόντοσ νόμου. 

11. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ δφνανται να εξειδικεφονται και να ρυκμίηονται ειδικά κζματα 

και λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. 

 

Άρκρο 366  

 Ρεριεχόμενο απόφαςθσ ζναρξθσ λειτουργίασ καηίνο 

1. Με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 362 του παρόντοσ νόμου ςε επιχείρθςθ καηίνο 

α) εγκρίνονται οι περί ςκοποφ διατάξεισ του Καταςτατικοφ τθσ ΕΚΑΗ, β) απαρικμοφνται οι 

δραςτθριότθτζσ τθσ και γ) κακορίηονται i) θ χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ, ii) θ ακριβισ κζςθ 

ςτθν οποία επιτρζπεται θ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ θ κζςθ αυτι ζχει κακοριςτεί 

από τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1  και ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ 

παραχϊρθςθσ ι, προκειμζνου περί επιχειριςεων που διακζτουν άδεια, ςφμφωνα με τθ 

διάταξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994, όπωσ αυτι τροποποιείται με τον 

παρόντα νόμο, τθρουμζνων όςων προβλζπονται ςτθν τυχόν υφιςτάμενθ ςφμβαςθ 

παραχϊρθςθσ, iii) το είδοσ και θ κατθγορία των παιγνίων ςτα οποία δικαιοφται να 

δραςτθριοποιείται θ ΕΚΑΗ,  και iv) τυχόν ειδικοί όροι και λοιπζσ προχποκζςεισ για τθ 

λειτουργία τθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ και τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, 

όπου υφίςταται, όπωσ θ εκτζλεςθ ζργων, τα ςτάδια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

αυτϊν, θ τιρθςθ και εκπλιρωςθ τυχόν οικονομικϊν τθσ υποχρεϊςεων, κζματα πλιρωςθσ 

τυχόν αιρζςεων, αναβλθτικϊν ι διαλυτικϊν, κακϊσ και κζματα διαςφάλιςθσ τθσ τιρθςθσ 

των όρων τθσ προκιρυξθσ.  

2.  Για τθ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 362, πζραν όςων ορίηονται ςτο άρκρο 367, 

υποβάλλονται επίςθσ ςτθν ΕΕΕΡ προσ ζλεγχο νομιμότθτοσ:  

α) οι απαιτοφμενεσ για τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ προεγκρίςεισ, εγκρίςεισ και 

οικοδομικζσ άδειεσ, κακϊσ και εγκρίςεισ περιβαλλοντικϊν όρων, 

β) κάκε άλλο ςτοιχείο, δεδομζνο ι ζγγραφο, που ηθτεί θ ΕΕΕΡ να υποβλθκεί ς’ αυτι, 

προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να κρίνει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παροφςασ 

παραγράφου. 

3. Θ ζναρξθ λειτουργίασ τθσ ΕΚΑΗ προχποκζτει τθν ζκδοςθ βεβαιωτικισ πράξθσ από τθν 

ΕΕΕΡ θ οποία διαπιςτϊνει τθν πλιρωςθ των όρων που τυχόν ζχουν τεκεί με τθ ςφμβαςθ 



 

 

παραχϊρθςθσ ι άλλων προχποκζςεων που τυχόν  απαιτοφνται με τθν άδεια λειτουργίασ, 

κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 367 του παρόντοσ νόμου. 

4.  Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ δφνανται να ρυκμίηονται ειδικά κζματα και λεπτομζρειεσ για τθν 

εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ, κακϊσ και κανόνεσ και θ διαδικαςία για τθν 

τροποποίθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ, περιλαμβανομζνθσ τθσ διαδικαςίασ που πρζπει 

να τθρείται για τθ δραςτθριοποίθςι τθσ ΕΚΑΗ ςε νζα παίγνια.  

Άρκρο 367  

 Διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ ζναρξθσ λειτουργίασ ΕΚΑΗ  

1.  Θ αίτθςθ που υποβάλλει λειτουργοφςα ι υπό ίδρυςθ ανϊνυμθ εταιρία ςτθν ΕΕΕΡ για τθ 

ζκδοςθ απόφαςθσ ζναρξθσ λειτουργίασ ΕΚΑΗ ςυνοδεφεται από: 

α) Ρλιρθ κατάλογο των δραςτθριοτιτων τθσ ΕΚΑΗ, με ανάλυςθ του είδουσ των 

δραςτθριοτιτων και τθσ οργανωτικισ δομισ τθσ εταιρίασ, παράκεςθ του ςχετικοφ 

προγραμματιςμοφ για τθν προβλεπόμενθ διαμόρφωςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ για 

τισ δφο (2) προςεχείσ οικονομικζσ χριςεισ και γενικϊσ τα ςτοιχεία που απαιτοφνται για να 

μορφϊςει γνϊμθ θ ΕΕΕΡ ωσ προσ τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων των άρκρων 363, 364 

και 365, 

β) πλιρεσ επιχειρθματικό ςχζδιο (business plan) για τθ λειτουργία του καηίνο και τθν 

ανάπτυξθ τθσ επζνδυςθσ ςε βάκοσ πενταετίασ, ςε ςυνδυαςμό με τισ κτιριακζσ 

εγκαταςτάςεισ και τα λοιπά κζματα υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ που τυχόν απαιτείται για τθ 

χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ, τουσ κφριουσ και επικουρικοφσ χϊρουσ διοργάνωςθσ και 

διεξαγωγισ των παιγνίων, το είδοσ και τον αρικμό των επιτρεπόμενων παιγνίων και άλλα 

ςυναφι κζματα,  

γ) αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ, 

δ) τισ πθγζσ και τουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ τθσ επζνδυςθσ και αναλυτικι επιμζτρθςθ του 

κόςτουσ τθσ,  

ε) αναλυτικι εκτίμθςθ του άμεςου δθμοςιονομικοφ οφζλουσ που προκφπτει από τθν 

επζνδυςθ, του κοινωνικοφ κόςτουσ / οφζλουσ που αυτι ςυνεπάγεται, κακϊσ και των 

ωφελειϊν που κα προκφψουν για τθν εκνικι οικονομία, 

ςτ) περιγραφι των άμεςων κζςεων εργαςίασ που κα δθμιουργθκοφν, ανά ειδικότθτα και 

επιμζρουσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα,  

η) ανάλυςθ κινδφνων που μποροφν να επθρεάςουν τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ τθσ 

επζνδυςθσ,  



 

 

θ) ςχζδιο καταςτατικοφ, προκειμζνου περί νεοϊδρυόμενθσ, ι καταςτατικό τθσ εταιρίασ, 

προκειμζνου περί υφιςταμζνθσ και 

κ) άλλα ςτοιχεία που μπορεί να κακορίηει με απόφαςι τθσ θ ΕΕΕΡ, με τθν οποία μποροφν 

να ςυμπλθρϊνονται, εξειδικεφονται και τροποποιοφνται τα ςτοιχεία που απαιτείται να 

υποβάλλονται ςε αυτι κατά το παρόν άρκρο, θ διαδικαςία υποβολισ του, και να 

ρυκμίηεται κάκε άλλο ειδικό και τεχνικό κζμα και λεπτομζρεια ωσ προσ κζματα που 

αποτελοφν περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου.  

2. Σε περίπτωςθ παραχωρθςιοφχου, τα ςτοιχεία που υποβάλλονται ςτθν ΕΕΕΡ πρζπει να 

ςυνάδουν με τισ υποχρεϊςεισ που αυτόσ ζχει αναλάβει ςτο διαγωνιςμό που ζχει 

ςυμμετάςχει. 

3.  Ρροκειμζνου περί εκδόςεωσ απόφαςθσ άδειασ ΕΚΑΗ ςε εταιρία, θ οποία: 

α) είναι κυγατρικι επιχείρθςθσ που λειτουργεί καηίνο ι αςκεί δραςτθριότθτα τυχερϊν 

παιγνίων ςε άλλο Κράτοσ, ι  

β) 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 τθν 

ζκδοςθ απόφαςθσ, ηθτεί από τθν αιτοφςα εταιρία να προςκομίςει βεβαίωςθ των αρμόδιων 

ςτθ χϊρα καταγωγισ τθσ εποπτικϊν αρχϊν, εφόςον υφίςτανται, για τθ ςφννομθ λειτουργία 

τθσ, κακϊσ και εξουςιοδότθςθ τθσ εταιρίασ ςτθν ΕΕΕΡ να ηθτιςει θ ίδια από τισ αρχζσ αυτζσ 

οποιαδιποτε πλθροφορία κρίνει απαραίτθτθ για να κρίνει αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ 

ζκδοςθσ απόφαςθσ ζναρξθσ λειτουργίασ ΕΚΑΗ κατά τον παρόντα νόμο και αν υπάρχουν 

ικανοποιθτικά εχζγγυα για τθ ςφννομθ λειτουργίασ τθσ.  

4. Θ απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ ΕΚΑΗ εκδίδεται κατόπιν ελζγχου τθσ 

αιτιςεωσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του νόμου, τθρουμζνων των διατάξεων του 

άρκρου 362. Θ απόφαςθ απαρικμεί τισ κφριεσ δραςτθριότθτεσ τθσ ΕΚΑΗ, χωρίσ να 

απαιτείται λεπτομερισ απαρίκμθςθ ςτθν άδεια επιμζρουσ δραςτθριοτιτων, ςυναφϊν με 

τισ περιγραφόμενεσ ςτθν άδεια.  

5. Θ ΕΕΕΡ ςτθν απόφαςθ ζναρξθσ λειτουργίασ δφναται, εφόςον το κρίνει αναγκαίο, 

λαμβανομζνων υπόψθ και των όρων τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, να κακορίηει 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  

 Ρροχποκζςεισ ζκδοςθσ απόφαςθσ ζναρξθσ λειτουργίασ ΕΚΑΗ 

1. Θ ζναρξθ λειτουργίασ του καηίνο προχποκζτει τθν προςικουςα πλιρωςθ τυχόν όρων και 

αιρζςεων που περιλαμβάνονται ςτθν άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ, ςφμφωνα με το περιεχόμενό 

τθσ, που βεβαιϊνεται με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ.   

2. Θ εκπλιρωςθ τυχόν υποχρεϊςεων και θ πλιρωςθ τυχόν όρων και αιρζςεων που 

αναλαμβάνει θ ΕΚΑΗ με τθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ ι τθν άδεια λειτουργίασ, αντιςτοίχωσ, 

που πρζπει να εκπλθρωκοφν ι πλθρωκοφν κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ, πιςτοποιείται 

προοδευτικά από τθν ανακζτουςα αρχι ι, κατά περίπτωςθ, τθν ΕΕΕΡ.  Ρροσ το ςκοπό αυτό, 

θ ΕΚΑΗ υποβάλλει ςτθν ανακζτουςα αρχι ι, κατά περίπτωςθ, ςτθν ΕΕΕΡ προοδευτικά, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ ι τθσ άδειασ λειτουργίασ και το 

οικείο χρονοδιάγραμμα που περιζχεται ς’ αυτζσ, α) πλιρθ αναφορά για τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ υλοποίθςθσ των επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ επζνδυςθσ ι τθν εκπλιρωςθ των 

υποχρεϊςεων που ζχει αναλάβει ι των όρων και αιρζςεων που ζχουν τεκεί, κακϊσ και β) 

ςτθν οριςτικι τουσ μορφι τισ απαιτοφμενεσ τοπογραφικζσ, αρχιτεκτονικζσ, ςτατικζσ, 

θλεκτρομθχανολογικζσ, περιβαλλοντικζσ και λοιπζσ μελζτεσ για τα κτίρια και τισ 

εγκαταςτάςεισ όπου υλοποιείται θ επζνδυςθ, τισ προβλεπόμενεσ οικοδομικζσ άδειεσ, 

λοιπζσ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ, άδειεσ και ςιματα λειτουργίασ, βεβαιϊςεισ, πιςτοποιιςεισ, 

κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο, δεδομζνο ι ζγγραφο οφείλει να προςκομιςκεί ςφμφωνα με 

τθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ ι τθν άδεια λειτουργίασ, προσ ενεργοποίθςθ τμθμάτων τθσ 

επζνδυςθσ ι τθν ζναρξθ λειτουργίασ τμθμάτων του καηίνο ι άλλων επιμζρουσ 

δραςτθριοτιτων, ιδίωσ εφόςον για τθν ζναρξι τουσ απαιτείται θ προςκομιδι εγκρίςεων ι 

αδειϊν. Εφόςον θ επζνδυςθ επιμερίηεται ςε τμιματα, αυτά πρζπει να ζχουν καταςτεί 

πλιρωσ λειτουργικά για να αρχίςουν να λειτουργοφν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν άδεια 

λειτουργίασ.  

3.  Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ δφνανται να ρυκμίηονται ειδικά κζματα και λεπτομζρειεσ για τθν 

εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου ωσ προσ κζματα τθσ αρμοδιότθτοσ τθσ ΕΕΕΡ ςε ςχζςθ με 

τθ χορθγοφμενθ από αυτι άδεια λειτουργίασ.  

 

Άρκρο 369  

 Χοριγθςθ άδειασ ΕΚΑΗ ςε επιχειριςεισ που διακζτουν άδεια λειτουργίασ καηίνο 



 

 

1. Επιχείρθςθ λειτουργίασ καηίνο, ςτθν οποία ζχει παραχωρθκεί άδεια καηίνο πριν από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, δικαιοφται, κατόπιν υποβολισ ςχετικισ αίτθςθσ ςτθν ΕΕΕΡ, να 

ηθτιςει τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.  

2. Θ αίτθςθ αναφζρει τθν κατθγορία τθσ άδειασ, τθσ οποίασ ηθτείται θ χοριγθςθ, και 

περιλαμβάνει τα ςτοιχεία των περιπτ.  αϋ, εϋ και ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 367, που εφαρμόηεται 

αναλόγωσ, και τυχόν άλλα ςτοιχεία που μπορεί να κακορίηει με απόφαςι τθσ θ ΕΕΕΡ. Στθν 

περίπτωςθ τθσ παρ. 7, θ αίτθςθ περιλαμβάνει επίςθσ τα ςτοιχεία των περιπτ. βϋ, γϋ, δϋ και  ηϋ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 367.  Θ άδεια λειτουργίασ χορθγείται, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 

πρϊτου και τρίτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 362 του παρόντοσ νόμου, εφαρμοηομζνθσ 

αναλόγωσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 362.  Θ ΕΕΕΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ αιτιςεωσ εντόσ 

δφο (2) μθνϊν από τθσ υποβολισ πλιρουσ φακζλου και, εφόςον χορθγθκεί άδεια λειτουργίασ, 

τροποποιείται αναλόγωσ, το αργότερο εντόσ δφο (2) μθνϊν, θ υφιςτάμενθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ 

μεταξφ του παραχωρθςιοφχου και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.  

3. Από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ 

νόμου, παφουν να ιςχφουν αυτοδικαίωσ θ προγενζςτερθ άδεια και οι επιμζρουσ όροι τθσ, 

ανεξαρτιτωσ του αν είναι ευμενζςτεροι ι όχι, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθ νζα άδεια 

λειτουργίασ ΕΚΑΗ, τθρουμζνων των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, και θ ΕΚΑΗ υπάγεται ςτισ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.   

4. Θ χρονικι διάρκεια των αδειϊν που παραχωροφνται κατά τθ διαδικαςία του παρόντοσ 

άρκρου κακορίηεται από τθν ΕΕΕΡ, για κάκε επιχείρθςθ ξεχωριςτά, εντόσ του πλαιςίου του άρκρου 

359 του παρόντοσ νόμου. Κριτιρια για τον κακοριςμό τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ νζασ άδειασ εντόσ 

των ορίων του άρκρου 359 του παρόντοσ νόμου αποτελοφν το φψοσ τθσ επζνδυςθσ, ο εκτιμϊμενοσ 

για τθν απόςβεςι τθσ αναγκαίοσ χρόνοσ, θ ςτάκμιςθ του οφζλουσ τθσ επιχείρθςθσ ωσ εκ τθσ 

αλλαγισ των υποχρεϊςεϊν τθσ βάςει του άρκρου 374 του παρόντοσ νόμου ςε ςχζςθ με τισ 

υφιςτάμενεσ, λαμβανομζνου υπόψθ του χρόνου τθσ παραχϊρθςθσ, κακϊσ και λοιπά κριτιρια που 

δφναται να ορίηει με κανονιςτικι απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ. 

5. Θ χορθγοφμενθ ςφμφωνα με το παρόν άρκρο άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ δφναται να 

ανανεϊνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 370 του παρόντοσ νόμου. 

6. Θ νζα άδεια λειτουργίασ κα παρζχει όλα τα δικαιϊματα και κα περιλαμβάνει τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ ιδθ υφιςτάμενθσ, με εξαίρεςθ τθ χρονικι διάρκεια τθσ άδειασ και τισ οικονομικζσ 

υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο άρκρο 374 του παρόντοσ νόμου. Με τθν χοριγθςθ τθσ 

νζασ άδειασ λειτουργίασ τροποποιείται αυτοδικαίωσ ωσ προσ τα κζματα που διαλαμβάνει θ άδεια 

λειτουργίασ τθσ ΕΕΕΡ το περιεχόμενο τυχόν υφιςτάμενθσ άδειασ παραχϊρθςθσ, ςφμφωνα και με τθν 

αίτθςθ που ζχει υποβάλει θ αιτοφςα επιχείρθςθ, επιτρεπομζνων και άλλων διαφοροποιιςεων που 

μπορεί να περιλθφκοφν ςε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που μπορεί να καταρτιςκεί 



 

 

μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, νομίμωσ εκπροςωποφμενου από τον Υπουργό Οικονομικϊν, και τθσ 

ΕΚΑΗ, προσ τροποποίθςθ υφιςτάμενθσ ςφμβαςθσ. 

7. Θ επιχείρθςθ μπορεί να ηθτιςει δικαίωμα αποκλειςτικισ λειτουργίασ καηίνο εντόσ τθσ ηϊνθσ ςτθν 

οποία δικαιοφται να αςκεί τθ δραςτθριότθτά τθσ ι και άλλθσ περιοχισ που κα χωροκετθκεί με κοινι 

απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 

Τουριςμοφ, φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ. Θ ΕΕΕΡ δφναται να εγκρίνει τθ ςχετικι αίτθςθ και να 

περιλάβει δικαίωμα αποκλειςτικισ λειτουργίασ ςτθν άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ που κα εκδϊςει, 

τθρουμζνων των διατάξεων του άρκρου 359 του παρόντοσ νόμου, εφόςον θ επιχείρθςθ αναλάβει 

τθν υποχρζωςθ διενζργειασ νζων επενδφςεων, που κα κακοριςκοφν ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ 

παραχϊρθςθσ τθσ επιχείρθςθσ με το Ελλθνικό Δθμόςιο, νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον Υπουργό 

Οικονομικϊν, και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ παραγράφου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ 

επιχείρθςθ καταβάλλει αντάλλαγμα υπό μορφι ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ίδιασ επζνδυςθσ, όπωσ κα 

διαλαμβάνει θ ςχετικι ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ που κα υπογράψει με το Ελλθνικό Δθμόςιο. Το φψοσ 

του ανταλλάγματοσ κακορίηεται από Ριςτοποιθμζνο Εκτιμθτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 

4152/2013.  Θ αποτίμθςθ γίνεται λαμβανομζνων υπόψθ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ άδειασ υπό 

κακεςτϊσ αποκλειςτικότθτασ, τθσ ζκταςθσ τθσ γεωγραφικισ περιοχισ ςτθν οποία αυτι κα ιςχφει, 

του εκτιμϊμενου χρόνου απόςβεςθσ τθσ επζνδυςθσ, ςε ςχζςθ με το φψοσ τθσ, και λοιπϊν κριτθρίων 

που μποροφν να οριςκοφν με κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ, φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ. Με τθν ίδια απόφαςθ μποροφν να 

ρυκμίηονται θ διαδικαςία οριςμοφ του Ριςτοποιθμζνου Εκτιμθτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 

4152/2013 και λοιπά κζματα άςκθςθσ του ζργου, κζματα μεκοδολογίασ τθσ αποτίμθςθσ και 

οποιοδιποτε άλλο ειδικό κζμα. Θ ΕΕΕΡ αποφαςίηει για τθ χοριγθςθ δικαιϊματοσ αποκλειςτικισ 

λειτουργίασ καηίνο, τθρουμζνων των διατάξεων του άρκρου 359 του παρόντοσ νόμου, εφόςον κρίνει 

ότι θ επζνδυςθ είναι επωφελισ και εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 

μορφι και τουσ φορείσ χρθματοδότθςθσ τθσ νζασ επζνδυςθσ, το δθμοςιονομικό όφελοσ, τισ νζεσ 

κζςεισ εργαςίασ και τισ εν γζνει ωφζλειεσ που αναμζνεται να προκφψουν από αυτιν για τθν εκνικι 

οικονομία. Θ καταρτιηόμενθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ διαλαμβάνει τουσ όρουσ ανάπτυξθσ τθσ 

επζνδυςθσ και περιλαμβάνει μζτρα, τα οποία διαςφαλίηουν ευλόγωσ, με όρουσ αγοράσ, τθν 

προςικουςα υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ 

που αναλαμβάνει θ επιχείρθςθ. Οι όροι αυτοί αποτυπϊνονται καταλλιλωσ και ςτθν άδεια 

λειτουργίασ, κατά τθν εφλογθ κρίςθ τθσ ΕΕΕΡ. 

 

Άρκρο 370  

 Ανανζωςθ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ 



 

 

1. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ, φςτερα από αίτθςθ τθσ ΕΚΑΗ, θ άδεια λειτουργίασ επιχείρθςθσ 

καηίνο που ζχει χορθγθκεί βάςει του παρόντοσ νόμου ανανεϊνεται, για μία ι περιςςότερεσ 

φορζσ, εφόςον ςυντρζχουν οι προσ τοφτο απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ του νόμου, για 

χρονικι διάρκεια που κακορίηεται ςτθν οικεία απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ και  θ οποία για τθν 

κατθγορία καηίνο απλοφ τφπου κυμαίνεται μεταξφ πζντε (5) και δζκα (10) ετϊν και για τθν 

κατθγορία καηίνο ευρζοσ φάςματοσ δραςτθριοτιτων μεταξφ δζκα (10) και είκοςι (20) ετϊν. 

Θ ςχετικι αίτθςθ τθσ ΕΚΑΗ πρζπει να υποβλθκεί το αργότερο ζνα  (1) ζτοσ πριν τθ λιξθ τθσ 

ιςχφουςασ άδειάσ τθσ.  

2. Θ αίτθςθ για ανανζωςθ ςυνοδεφεται από πλιρθ φάκελο που περιζχει όλα τα ςτοιχεία 

των περιπτ. αϋ, εϋ και ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 367, πλιρεσ επιχειρθματικό ςχζδιο για τθ 

λειτουργία του καηίνο κατά τθ διάρκεια τθσ αιτοφμενθσ ανανζωςθσ και άλλα ςτοιχεία που 

μπορεί να κακορίηει με απόφαςι τθσ θ ΕΕΕΡ.  

3. Θ απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ για τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ εκδίδεται κατόπιν 

ελζγχου τθσ αιτιςεωσ, εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ του νόμου για τθ ςφννομθ 

λειτουργία ΕΚΑΗ, τθρουμζνων των διατάξεων του πρϊτου και τρίτου εδαφίου τθσ παρ. 1 

και τθσ παρ. 2 του άρκρου 362.   

4. Για τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ θ ΕΚΑΗ καταβάλλει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο 

αντάλλαγμα για τθν παραχϊρθςθ, αναλόγωσ του χρόνου ανανζωςθσ τθσ αδείασ. Το 

αντάλλαγμα δφναται να καταβάλλεται και υπό μορφι αντιςτακμιςτικϊν παροχϊν για τθ 

διενζργεια επενδφςεων που αναλαμβάνει να διενεργιςει θ ΕΚΑΗ, όπωσ μπορεί να ορίηεται 

με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν και Τουριςμοφ 

φςτερα από γνϊμθ τθσ ΕΕΕΡ. Με τθν ίδια απόφαςθ μποροφν να ρυκμίηονται κριτιρια για 

τθν αποτίμθςθ του οφζλουσ τθσ ΕΚΑΗ, λόγω τθσ ανανζωςθσ τθσ άδειασ λειτουργίασ, από 

Ριςτοποιθμζνο Εκτιμθτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 4152/2013, τον οποίο ορίηει θ 

ΕΕΕΡ, θ διαδικαςία οριςμοφ του εν λόγω Ριςτοποιθμζνου Εκτιμθτι  και λοιπά κζματα 

άςκθςθσ του ζργου, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςχετικό ειδικό κζμα.  Θ καταρτιηόμενθ 

ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ διαλαμβάνει τουσ όρουσ ανάπτυξθσ τθσ επζνδυςθσ και 

περιλαμβάνει μζτρα, τα οποία διαςφαλίηουν ευλόγωσ, με όρουσ αγοράσ, τθν προςικουςα 

υλοποίθςι τθσ με το χρονοδιάγραμμά τθσ και τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει θ 

επιχείρθςθ. Οι όροι αυτοί αποτυπϊνονται καταλλιλωσ και ςτθν άδεια λειτουργίασ, κατά 

τθν εφλογθ κρίςθ τθσ ΕΕΕΡ. 

5.  Με τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ, τυχόν υφιςτάμενθ ςτθν τρζχουςα άδεια 

ριτρα αποκλειςτικότθτασ δεν ανανεϊνεται.   



 

 

 

Άρκρο 371  

Διαρκείσ υποχρεϊςεισ των ΕΚΑΗ ςε κζματα οργάνωςθσ, λειτουργίασ και ςτελζχωςισ τουσ 

1.  Ρροσ διαςφάλιςθ τθσ ςφννομθσ λειτουργίασ τθσ και τθν αποφυγι ςυγκροφςεωσ 

ςυμφερόντων ι τθσ ανάπτυξθσ μεκόδων που κα ζκεταν ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των 

παικτϊν και τθν αγορά παιγνίων, θ  ΕΚΑΗ πρζπει να πλθροί κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

λειτουργίασ τθσ τισ προδιαγραφζσ: 

α) για τθν οργάνωςθ και υποδομι που προβλζπονται ςτο άρκρο 363 ωσ προχποκζςεισ για 

τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ,  

β) για τθ διοίκθςθ και τα διευκυντικά ςτελζχθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 364 

για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ, και   

γ) για τθν αξιοπιςτία και καταλλθλότθτα των μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 365.  

Οι ΕΚΑΗ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τουσ με τισ 

οργανωτικζσ και λειτουργικζσ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου, 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. 

2. Οι ΕΚΑΗ εφαρμόηουν κατάλλθλεσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ για να εξαςφαλίηεται 

επαρκϊσ θ ςυμμόρφωςι τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτελεχϊν, υπαλλιλων και εν 

γζνει του προςωπικοφ τουσ, με τισ υποχρεϊςεισ που υπζχουν από τισ διατάξεισ του νόμου 

αυτοφ, κακϊσ και κανόνεσ για τθ διενζργεια ςυναλλαγϊν ςε καηίνο.  

3.  Οι ΕΚΑΗ διακζτουν και εφαρμόηουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τουσ Εςωτερικό 

Κανονιςμό Λειτουργίασ, που περιζχει αποτελεςματικζσ οργανωτικζσ και διοικθτικζσ 

ρυκμίςεισ, ϊςτε να ενεργοφν όλα τα ευλόγωσ πρακτζα προκειμζνου να τθροφν τισ διατάξεισ 

τθσ νομοκεςίασ και να μθν επθρεάηονται αρνθτικά τα ςυμφζροντα των παικτϊν.  Οφείλουν 

επίςθσ να διακζτουν υγιείσ και αποτελεςματικζσ διοικθτικζσ και λογιςτικζσ διαδικαςίεσ, 

μθχανιςμοφσ εςωτερικοφ ελζγχου, αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ εκτίμθςθσ των κινδφνων 

και κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου και αςφάλειασ των ςυςτθμάτων θλεκτρονικισ 

επεξεργαςίασ δεδομζνων και λειτουργίασ των παιγνίων. Λαμβάνουν επίςθσ όλα τα 

αναγκαία μζτρα για να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και κανονικι εκτζλεςθ των 

δραςτθριοτιτων τουσ και χρθςιμοποιοφν για τον ςκοπό αυτόν κατάλλθλα και ανάλογα 



 

 

ςυςτιματα, μζςα και διαδικαςίεσ, ςφμφωνα με τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ 

τουσ.  

4. Οι ΕΚΑΗ καταγράφουν όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν και τισ 

ςυναλλαγζσ που εκτελοφν, κατά τρόπο που να επιτρζπει ςτθν ΕΕΕΡ να ελζγχει τθ 

ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ νόμου, περιλαμβανομζνων των 

υποχρεϊςεϊν τουσ ζναντι των παικτϊν ι των εν δυνάμει παικτϊν. 

5.  Σε περίπτωςθ αλλαγισ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι άλλων διοικθτικϊν 

ςτελεχϊν τθσ παρ. 1 του άρκρου 364, θ ΕΚΑΗ γνωςτοποιεί ςτθν ΕΕΕΡ τθν αλλαγι και τα 

ςτοιχεία των νζων προςϊπων που αναλαμβάνουν και αςκοφν τα ςχετικά κακικοντα, με 

όλα τα απαιτοφμενα για τθν αξιολόγθςι τουσ δικαιολογθτικά και πλθροφορίεσ, αντίςτοιχα 

με εκείνα που παρζχονται ς’ αυτι κατά τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ, εντόσ δζκα 

(10) θμερϊν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων τουσ. Θ ΕΕΕΡ αξιολογεί τα νζα πρόςωπα, 

εφαρμοηομζνων αναλόγωσ των διατάξεων του άρκρου 364, και, εφόςον κρίνει με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι απαραίτθτεσ 

προχποκζςεισ, ηθτεί εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθσ γνωςτοποιιςεωσ ς’ αυτιν των 

ςτοιχείων των νζων προςϊπων τθν απομάκρυνςθ και αντικατάςταςι τουσ. Τζτοια 

απόφαςθ μπορεί να λάβει θ ΕΕΕΡ και ςε οποιαδιποτε φάςθ λειτουργίασ τθσ ΕΚΑΗ ωσ προσ 

τα πρόςωπα αυτά, εφόςον περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ ςτοιχεία που κα οδθγοφςαν ςε μθ 

αποδοχι τουσ ωσ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ ΕΚΑΗ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 364, αφοφ παράςχει ςτθν ΕΚΑΗ προςθκόντωσ 

δικαίωμα προθγοφμενθσ ακροάςεωσ.   

6.  Το λοιπό διοικθτικό, τεχνικό, κφριο ι βοθκθτικό προςωπικό των ΕΚΑΗ, που, λόγω των 

κακθκόντων και εν γζνει αρμοδιοτιτων του, μετζχει με οποιονδιποτε τρόπο ςτθ διεξαγωγι 

των παιγνίων, πρζπει να διακζτει τθν απαραίτθτθ αξιοπιςτία και να είναι κατάλλθλο για τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων του, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό 

Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 4002/2011 και τισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά 

αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ. Οι ΕΚΑΗ γνωςτοποιοφν ςτθν ΕΕΕΡ όλα τα φυςικά πρόςωπα που 

αναλαμβάνουν και αςκοφν τα παραπάνω κακικοντα και αρμοδιότθτεσ, εντόσ τριάντα (30) 

θμερϊν από τθν ανάλθψθ των κακθκόντων και αρμοδιοτιτων τουσ, με τα ςτοιχεία του 

βιογραφικοφ και λοιπά δικαιολογθτικά που αυτι κακορίηει με απόφαςι τθσ. Θ ΕΕΕΡ 

αξιολογεί τα παραπάνω πρόςωπα, ανάλογα με τθ κζςθ τουσ και τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ 

ανατίκενται, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 364, και εφόςον 

κρίνει με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι 



 

 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ αξιοπιςτίασ και καταλλθλότθτασ, ηθτεί εντόσ ενενιντα (90) 

θμερϊν από τθσ γνωςτοποιιςεωσ ς’ αυτιν των ςτοιχείων των εν λόγω προςϊπων τθν 

απομάκρυνςθ και αντικατάςταςι τουσ. Τζτοια απόφαςθ μπορεί να λάβει θ ΕΕΕΡ, με 

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ, και ςε οποιαδιποτε φάςθ λειτουργίασ τθσ ΕΚΑΗ ωσ προσ τα 

πρόςωπα αυτά εφόςον περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ ςτοιχεία που κα οδθγοφςαν ςε κρίςθ περί 

ακαταλλθλότθτοσ, αφοφ παράςχει ςτθν ΕΚΑΗ προςθκόντωσ δικαίωμα προθγοφμενθσ 

ακροάςεωσ. 

7.  Θ ΕΕΕΡ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ δφναται να ηθτιςει από ΕΚΑΗ τθν απομάκρυνςθ 

οποιουδιποτε προςϊπου από αυτά που περιγράφονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 364, 

εφόςον αυτό, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, κζτει ςε κίνδυνο τθν εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ ΕΚΑΗ, αφοφ παράςχει ςτθν τελευταία προςθκόντωσ δικαίωμα 

προθγοφμενθσ ακροάςεωσ.  

8. Με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 4002/2011 και, γενικϊσ, με 

αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ, μπορεί να ορίηεται ο τφποσ και το περιεχόμενο πιςτοποίθςθσ τθσ 

καταλλθλότθτασ των προςϊπων τθσ παρ. 3, τα αρμόδια όργανα για τθν εξζταςθ των 

αιτιςεων και γνωςτοποιιςεων, τα ακριβι ςτοιχεία, ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 

πρζπει, κατά περίπτωςθ, να υποβάλλονται, ο χρόνοσ υποβολισ, οι προκεςμίεσ 

επανεξζταςθσ και επαναξιολόγθςθσ των αιτιςεων και γνωςτοποιιςεων, οι κζςεισ, τα 

κακικοντα και οι αρμοδιότθτεσ που χριηουν ελζγχου καταλλθλότθτασ για τα πρόςωπα που 

κατζχουν και αςκοφν αυτζσ, οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ που επιβάλλονται ςε περίπτωςθ 

παράβαςθσ των διατάξεων του άρκρου αυτοφ, κακϊσ και κάκε άλλο ειδικό κζμα. 

9. Με τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του Κανονιςμοφ Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 

29 του ν. 4002/2011 ι των ςχετικϊν με τα κζματα του παρόντοσ άρκρου αποφάςεων τθσ 

ΕΕΕΡ, οι ΕΚΑΗ υποβάλλουν τισ, κατά περίπτωςθ, γνωςτοποιιςεισ ι αιτιςεισ πιςτοποίθςθσ 

του άρκρου αυτοφ με τον τρόπο και ςτον χρόνο που ορίηει θ ΕΕΕΡ.  

10. Δελτία 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, εξακολουκοφν να ιςχφουν και για το προςωπικό που κα 

απαςχολείται ςτισ ΕΚΑΗ, με τθν επιφφλαξθ όςων δφναται με αποφάςεισ τθσ να ρυκμίηει θ 

ΕΕΕΡ για τθν επαναξιολόγθςθ των προςϊπων αυτϊν ςτο πλαίςιο των διατάξεων του 

παρόντοσ νόμου.  



 

 

11. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ μποροφν να εξειδικεφονται οι υποχρεϊςεισ που προβλζπονται 

για τισ ΕΚΑΗ ςτο παρόν άρκρο. 

Άρκρο 372  

Λειτουργία, εποπτεία και ζλεγχοσ των ΕΚΑΗ 

1.  Οι ΕΚΑΗ υπόκεινται κατά τθ λειτουργία τουσ ςτισ διατάξεισ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ 

για τα τυχερά παίγνια, οι οποίεσ εφαρμόηονται ςτισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν καηίνο, 

εκτόσ και αν από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ςυνάγεται το αντίκετο. Με απόφαςθ 

τθσ ΕΕΕΡ μποροφν να διευκρινίηονται κζματα ωσ προσ τθν εφαρμογι και ςτισ ΕΚΑΗ 

εποπτικϊν διατάξεων τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ για τα τυχερά παίγνια που 

εφαρμόηονται ςτισ ιδθ λειτουργοφςεσ επιχειριςεισ καηίνο. 

2. Θ λειτουργία των ΕΚΑΗ εξαιρείται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ ωραρίων 

ομοειδϊν επιχειριςεων. 

3. Οι ΕΚΑΗ εξομοιϊνονται ωσ προσ τθν καταβολι τελϊν και δικαιωμάτων υπζρ τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ με τισ επιχειριςεισ ξενοδοχείων πολυτελείασ. 

4. Κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ ΕΕΕΡ, ιδίωσ για τθ ςυλλογι ςτοιχείων προσ 

διενζργεια των ελζγχων που απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και τθ 

βεβαίωςθ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων των ΕΚΑΗ ςφμφωνα με τα άρκρα 363, 364, 365, 

369, 370, 371, 373 και το παρόν άρκρο, δεν εφαρμόηονται οι περιοριςμοί τθσ εκάςτοτε 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ περί επαγγελματικοφ απορριτου.  Για τθν εφαρμογι των διατάξεων 

του παρόντοσ νόμου και τθν άςκθςθ των εν γζνει εποπτικϊν τθσ κακθκόντων, θ ΕΕΕΡ, μζςω 

των εντεταλμζνων οργάνων τθσ, ζχει πλιρθ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςτοιχεία που τθροφν οι 

ΕΚΑΗ. Το προςωπικό, τα εντεταλμζνα όργανα και τα ςτελζχθ 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). 

5. Θ ΕΕΕΡ δικαιοφται να ελζγχει, θ ίδια ι μζςω ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν α) τα βιβλία και 

ςτοιχεία που οφείλουν να τθροφν οι ΕΚΑΗ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου 

και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδιδομζνων κανονιςτικϊν πράξεων, κακϊσ και β) τισ 

χρθματοοικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ. Οι ΕΚΑΗ υποχρεοφνται 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, χωρίσ οι ΕΚΑΗ 

να μποροφν να αντιτάξουν επαγγελματικό απόρρθτο. 

 

Άρκρο 373  

 Μεταβίβαςθ μετοχϊν ΕΚΑΗ 

1. Μζτοχοσ ΕΚΑΗ, που προτίκεται να μεταβιβάςει μετοχζσ τθσ, ζτςι ϊςτε με τθ μεταβίβαςθ 

το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ να κατζρχεται των 

ποςοςτϊν 10%, 20%, 33%, 50% ι 66,7% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ι των μετοχϊν με 

δικαίωμα ψιφου ι εφόςον θ εταιρία παφςει να είναι κυγατρικι του μεταβιβάηοντοσ, 

υποχρεοφται να ενθμερϊςει τθν ΕΕΕΡ τουλάχιςτον ζνα (l) μινα πριν από τθ μεταβίβαςθ 

των μετοχϊν. Από τθ διάταξθ αυτι εξαιρείται θ μεταβίβαςθ μετοχϊν λόγω γονικισ 

παροχισ.  Επίςθσ, μζτοχοσ ΕΚΑΗ, που προτίκεται να αποκτιςει μετοχζσ με ςφμβαςθ, ζτςι 

ϊςτε με τθ μεταβίβαςθ το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ να 

ξεπεράςει τα ποςοςτά 10%, 20%, 33%, 50% ι 66,6% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου ι των 

μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου ι όταν θ ΕΚΑΗ κακίςταται κυγατρικι του υποχρεοφται να 

ενθμερϊςει τθν ΕΕΕΡ τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν από τθν απόκτθςθ των μετοχϊν. 

2.  Θ ΕΕΕΡ εκτιμά τθν καταλλθλότθτα του αποκτϊντοσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ χρθςτισ 

διαχείριςθσ τθσ εταιρίασ και δφναται να εναντιωκεί με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ ςτθ 

ςκοποφμενθ μεταβίβαςθ αν κρίνει ότι ςτο πρόςωπο του αποκτϊντοσ δεν ςυντρζχουν οι 

προχποκζςεισ καταλλθλότθτασ. Οι διατάξεισ των παρ. 1 ζωσ 9 του άρκρου 365 ωσ προσ τα 

κριτιρια καταλλθλότθτασ των μετόχων με ειδικι ςυμμετοχι και για ζμμεςθ ςυμμετοχι 

εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτο παρόν άρκρο. 

3. Μετοχζσ που αποκτϊνται χωρίσ τθν τιρθςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ ι παρά τθν 

εναντίωςθ τθσ ΕΕΕΡ δεν παρζχουν δικαίωμα ψιφου οφτε δικαιοφνται μερίςματοσ, εκτόσ 

και αν θ ΕΕΕΡ παράςχει ςχετικι ζγκριςθ μεταβίβαςθσ κατόπιν ελζγχου καταλλθλότθτασ του 

αποκτϊντοσ κατά τα ανωτζρω. 

4. Κάκε μεταβίβαςθ μετοχϊν ΕΚΑΗ γνωςτοποιείται ςτθν ΕΕΕΡ από τθν ΕΚΑΗ μζςα ςε 

προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν καταχϊριςι τθσ ςτα βιβλία μετόχων τθσ ΕΚΑΗ.  

Μζτοχοι ΕΚΑΗ υποχρεοφνται να ανακοινϊνουν ςτθν εταιρία χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα κάκε 

ςυμφωνία για μεταβίβαςθ μετοχϊν. 



 

 

5.  Ωσ προσ τισ ΕΚΑΗ, οι μετοχζσ των οποίων είναι ειςθγμζνεσ ςε οργανωμζνθ αγορά, αντί 

των διατάξεων των προθγουμζνων παραγράφων, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ των 

παρ. 2 και 2α του άρκρου 40 του ν. 4002/2011.  

6.  Με απόφαςι τθσ θ ΕΕΕΡ μπορεί να εξειδικεφει τα κριτιρια για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ 

τθσ παρ. 1 και να ρυκμίηει κάκε ειδικό κζμα, διαδικαςία και λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι 

του παρόντοσ άρκρου. 

Άρκρο 374  

 Οικονομικζσ υποχρεϊςεισ ΕΚΑΗ 

1. Το Ελλθνικό Δθμόςιο ςυμμετζχει ςτο μικτό κζρδοσ (ακακάριςτα ζςοδα) των τυχερϊν παιγνίων των 

ΕΚΑΗ, κατά τθν ζννοια τθσ περ. ιβϋ του άρκρου 25 του ν. 4002/2011, όπωσ τροποποιείται με τθν παρ. 

9 του άρκρου 379 του παρόντοσ νόμου, ωσ τοιοφτων νοουμζνων των εταιριϊν που ζχουν λάβει 

άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, μζχρι ποςοφ εκατό εκατομμυρίων 

(100.000.000) ευρϊ με ενιαίο ςυντελεςτι είκοςι τοισ εκατό (20%), με τθν επιφφλαξθ τθσ διατάξεωσ 

του επόμενου εδαφίου. Ο νζοσ ςυντελεςτισ των επιχειριςεων που υπάγονται ςτον παρόντα νόμο 

ςφμφωνα με το άρκρο 369 κα είναι ςε κάκε περίπτωςθ κατά τζςςερισ μονάδεσ κατϊτεροσ του 

ςυντελεςτι που εφαρμόηεται ςιμερα ςτθν κάκε λειτουργοφςα επιχείρθςθ ςυντελεςτι.  

2.    Στο μικτό κζρδοσ άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρϊ και μζχρι των διακοςίων 

εκατομμυρίων (200.000.000) ευρϊ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Δθμοςίου είναι δεκαπζντε τοισ 

εκατό (15%).  

3.  Στο μικτό κζρδοσ άνω των διακοςίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρϊ και μζχρι των 

πεντακοςίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρϊ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Δθμοςίου είναι 

δϊδεκα τοισ εκατό (12%).  

4. Στο μικτό κζρδοσ άνω των πεντακόςιων εκατομμυρίων (500.000.000), το ποςοςτό ςυμμετοχισ του 

Δθμοςίου είναι οκτϊ τοισ εκατό (8%). 

5. Οι ςυντελεςτζσ ςυμμετοχισ του Δθμοςίου ςτο μικτό κζρδοσ των τυχερϊν παιγνίων των 

ΕΚΑΗ των παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται από τθν 1θ Ιανουαρίου του 

επομζνου ζτουσ κατά το οποίο τουσ χορθγικθκε άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ κατά το άρκρο 

369 του παρόντοσ νόμου, φςτερα από αίτθςι τουσ.  Εφόςον θ αίτθςθ ζχει υποβλθκεί μζχρι 

τισ 31 Οκτωβρίου θμερολογιακοφ ζτουσ και θ άδεια χορθγθκεί το πρϊτο τρίμθνο του 

αμζςωσ επομζνου θμερολογιακοφ ζτουσ, από 1θσ Ιουλίου του ζτουσ αυτοφ εφαρμόηεται ο 

ενιαίοσ ςυντελεςτισ τθσ παραγράφου 1 ςτο μικτό κζρδοσ των τυχερϊν παιγνίων των ΕΚΑΗ 

και από τθν 1θ Ιανουαρίου του επομζνου θμερολογιακοφ ζτουσ εφαρμόηονται οι 

ςυντελεςτζσ των παραγράφων 1, 2,  3 και 4 του παρόντοσ άρκρου. Για ΕΚΑΗ που λαμβάνουν 



 

 

άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με διατάξεισ του παρόντοσ νόμου για τθ λειτουργία νζων 

καηίνο, φςτερα από πλειοδοτικό διαγωνιςμό, οι ςυντελεςτζσ των παραγράφων 1, 2,  3 και 4 

του παρόντοσ άρκρου αυτοί εφαρμόηονται από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τουσ. 

6.  Οι ΕΚΑΗ καταβάλλουν ειδικό ετιςιο τζλοσ για τθν κατοχι άδειασ λειτουργίασ καηίνο, ίςο με το 1% 

των ακακάριςτων εςόδων (μικτό κζρδοσ) των τυχερϊν παιγνίων που διεξάγουν.  

7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μπορεί να ρυκμίηονται ειδικά κζματα για τθν 

εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου. 

 

Άρκρο 375  

 Ανάκλθςθ και αναςτολι άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ 

1.  Θ ΕΕΕΡ, πζραν των περιπτϊςεων που προβλζπονται ςτουσ οικείουσ όρουσ των 

ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ, ανακαλεί τθν άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ και ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:  

α) εάν θ ΕΚΑΗ παραβιάηει διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με τισ οργανωτικζσ 

υποχρεϊςεισ και τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ, τίκενται ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα του 

κοινωνικοφ ςυνόλου και, γενικότερα, το δθμόςιο ςυμφζρον και με τρόπο ϊςτε θ ΕΕΕΡ να 

κρίνει ότι ςυντρζχουν προχποκζςεισ που κα οδθγοφςαν ςε απόρριψθ τθσ αίτθςθσ 

χοριγθςθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ, ιδίωσ όταν θ ΕΚΑΗ ζχει υποπζςει ςε ςοβαρζσ και 

επανειλθμμζνεσ παραβάςεισ διατάξεων τθσ νομοκεςίασ, που κακιςτοφν τθ λειτουργία τθσ 

επικίνδυνθ για τουσ παίκτεσ και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ παιγνίων, 

β) εάν θ ΕΚΑΗ δεν πλθροί τισ προχποκζςεισ των άρκρων 359, 361, 363, 365, 371 και 372 του 

παρόντοσ νόμου και, εν γζνει, δεν τθρεί τισ υποχρεϊςεισ τθσ που προκφπτουν από τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, του Κανονιςμοφ Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 

4002/2011 ι των ςχετικϊν με κανόνεσ λειτουργίασ και εποπτείασ τθσ αποφάςεων τθσ ΕΕΕΡ, 

περιλαμβανομζνων εκείνων που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ του παρόντοσ νόμου, 

κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν πρόλθψθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από 

εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και για τθ λειτουργία τθσ αγοράσ παιγνίων,  και 

γ) εάν τα ίδια κεφάλαιά τθσ υπολείπονται του ελάχιςτου μετοχικοφ κεφαλαίου που οφείλει 

να διακζτει, ςφμφωνα με το άρκρο 361 του παρόντοσ νόμου για χρονικό διάςτθμα 

μεγαλφτερο των ζξι μθνϊν από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ από τθ γενικι ςυνζλευςθ των 

ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων ςτισ οποίεσ αποτυπϊνεται το ζλλειμμα ι, εφόςον οι 

ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν ζχουν εγκρικεί εμπροκζςμωσ, από τθν τελευταία 



 

 

θμζρα ςτθν οποία αυτζσ ζπρεπε να ζχουν εγκρικεί από τθ γενικι ςυνζλευςθ ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920. 

2.  Θ ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ μπορεί να ζχει ωσ αντικείμενο και οριςμζνεσ μόνον 

από τισ δραςτθριότθτεσ λειτουργίασ τυχερϊν παιγνίων που περιλαμβάνει θ άδεια 

λειτουργίασ ΕΚΑΗ. 

3.  Ρριν προχωριςει ςτθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ, θ ΕΕΕΡ κοινοποιεί ςτθν ΕΚΑΗ 

τισ διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ ι παραβάςεισ και τθσ γνωςτοποιεί τθν απόφαςθ που ζχει 

λάβει να προχωριςει ςε ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ, εάν θ ΕΚΑΗ δεν λάβει τα 

κατάλλθλα μζτρα εντόσ προκεςμίασ που τθσ τάςςει, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 

από τρεισ (3) μινεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ αποφάςεωσ. Μετά τθν πάροδο τθσ 

προκεςμίασ και αφοφ λάβει υπόψθ τθσ τισ κζςεισ τθσ ΕΚΑΗ, θ ΕΕΕΡ αποφαςίηει οριςτικϊσ. 

4.  Θ ΕΕΕΡ μπορεί με απόφαςι τθσ να αναςτζλλει προςωρινά τθν άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ, 

εφόςον διαπιςτϊνει ότι αυτι παραβιάηει τθ νομοκεςία, ζτςι ϊςτε θ λειτουργία τθσ να 

δθμιουργεί ςοβαροφσ κινδφνουσ για τουσ παίκτεσ και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ 

τυχερϊν παιγνίων. Αντικείμενο τθσ απόφαςθσ μπορεί να είναι και θ αναςτολι τθσ άδειασ 

αςκιςεωσ ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων τθσ ΕΚΑΗ, που κακορίηονται 

ςτθν απόφαςθ.  Θ διάρκεια τθσ αναςτολισ δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ. 

Στθν απόφαςθ αναςτολισ τθσ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ μπορεί να τίκεται από τθν ΕΕΕΡ 

ςτθν ΕΚΑΗ ςφντομθ προκεςμία, μζςα ςτθν οποία αυτι οφείλει να λάβει τα αναγκαία μζτρα 

για τθν παφςθ των παραβάςεων ι τθν άρςθ των ςυνεπειϊν τουσ. 

5. Θ απόφαςθ με τθν οποία επιβάλλεται προςωρινι αναςτολι είναι αμζςωσ εκτελεςτι και 

γνωςτοποιείται ςτθν ΕΚΑΗ με κάκε πρόςφορο μζςο. Το αργότερο με τθν παρζλευςθ του 

χρόνου αναςτολισ και αφοφ λάβει υπόψθ τισ κζςεισ τθσ ΕΚΑΗ, θ ΕΕΕΡ αποφαςίηει είτε τθν 

άρςθ τθσ αναςτολισ είτε τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ τθσ ΕΚΑΗ. Σε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ ι φςτερα από αίτθςθ τθσ ίδιασ τθσ ΕΚΑΗ, θ αναςτολι λειτουργίασ μπορεί να 

παρατακεί για άλλεσ ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ κατ’ ανϊτατο όριο μετά τθ λιξθ του 

χρόνου ιςχφοσ τθσ πρϊτθσ αναςτολισ. 

 

Άρκρο 376  

 Κυρϊςεισ 

1. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου επιβάλλονται οι 

διοικθτικζσ κυρϊςεισ του άρκρου 51 του ν. 4002/2011, δφναται δε  θ ΕΕΕΡ να επιβάλει τισ 



 

 

κυρϊςεισ αυτζσ πζραν τθσ ΕΚΑΗ, και ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου και ςε λοιπά 

υπαίτια πρόςωπα, ςυνδεόμενα κακ’ οιονδιποτε τρόπο με αυτζσ, που παραβιάηουν τισ 

ανωτζρω διατάξεισ. Με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν.4002/2011 

ι τισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ, κακορίηονται το είδοσ και το φψοσ 

των επιβαλλόμενων διοικθτικϊν κυρϊςεων, εντόσ των ορίων που κζτουν οι κείμενεσ 

διατάξεισ, ανά παράβαςθ ι ανά κατθγορία παραβάςεων ι ανά τεχνικό μζςο και υλικό και 

κάκε αναγκαία λεπτομζρεια. Θ ΕΕΕΡ κατά τθν επιβολι τθσ κφρωςθσ και προσ επιμζτρθςθ 

του προςτίμου λαμβάνει υπόψθ τθ βαρφτθτα και τθ ςθμαςία τθσ παράβαςθσ,  

2. Οι κυρϊςεισ τθσ παρ. 1 επιβάλλονται από τθν ΕΕΕΡ και ςε περίπτωςθ που θ ΕΚΑΗ ι οι 

μζτοχοι αυτισ δεν τθριςουν υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνουν και υπζχουν είτε 

ςυμβατικϊσ είτε εκ του νόμου, με τθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ και ςφμφωνα με τθν άδεια 

που χορθγείται ςτθν ΕΚΑΗ. 

3.  Θ παρακολοφκθςθ, θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ όλων των προβλεπόμενων 

διαδικαςιϊν και υποχρεϊςεων που απαιτοφνται για τθν ορκι λειτουργία των ΕΚΑΗ, 

αςκοφνται από τθν ΕΕΕΡ, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ προβλεπόμενα ςτθν άδεια λειτουργίασ, 

ςτον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 4002/2011 ι τισ ςχετικζσ με τα 

κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ, ςτο άρκρο 18 του ν. 3229/2004  και ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

 

Άρκρο 377  

 Καταργοφμενεσ, τροποποιοφμενεσ και μεταβατικζσ διατάξεισ 

1. Οι περιπτ. αϋ ζωσ ιαϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«1. Για τθ χοριγθςθ νζων αδειϊν λειτουργίασ καηίνο απαιτείται θ ζκδοςθ κοινισ απόφαςθσ 

των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 

Τουριςμοφ , κατόπιν γνϊμθσ τθσ ΕΕΕΡ, για τθ χωροκζτθςθ τθσ άδειασ. Κατά τθ χωροκζτθςθ 

τθσ άδειασ δεν κίγονται τυχόν δικαιϊματα επιχειριςεων που διακζτουν άδεια λειτουργίασ 

καηίνο.»  

2. Θ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994 καταργείται και ειςάγεται νζα παρ. 2 ωσ εξισ:   

Α. Θ περίπτ. ιβϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994 αναρικμείται ωσ περίπτ.  α τθσ 

νζασ παρ. 2. 

Β. Στθν παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994 προςτίκενται νζα περίπτ. β. που ζχει ωσ εξισ: 



 

 

«β.  Με αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ χορθγείται ανά μία άδεια λειτουργίασ καηίνο ςτθν Κριτθ, ςτθ 

Μφκονο και ςτθ Σαντορίνθ, ςτθ γεωγραφικι κζςθ που κα οριςκεί με κοινι απόφαςθ των 

Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 

Τουριςμοφ.»  

3.  Θ παρ. 3 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«3. Απαγορεφεται θ μεταφορά των καηίνο των επιχειριςεων ςτισ οποίεσ ζχει χορθγθκεί 

άδεια βάςει του παρόντοσ νόμου εκτόσ των γεωγραφικϊν κζςεων που ορίηονται ςτθν 

οικεία άδεια, για όλθ τθ διάρκεια του χρόνου τθσ άδειασ. Ειδικϊσ για τισ παρακάτω 

επιχειριςεισ, το καηίνο μπορεί να μεταφερκεί και εντόσ των  παρακάτω ηωνϊν ανά 

επιχείρθςθ καηίνο, για όλθ τθ διάρκεια του χρόνου τθσ άδειασ: 

α) Για το καηίνο που λειτουργεί ςτθ κζςθ του Μον Ραρνζσ ςτθν Ράρνθκα είτε ςτθ κζςθ 

αυτι είτε ςτθν περιοχι που ζχει χωροκετθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 6 επ. 

του ν. 4499/2017 (Α’ 176), υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ που ορίηονται ςτισ οικείεσ 

διατάξεισ. 

β) Για το καηίνο που λειτουργεί ςτθν κοινότθτα Νζου υςίου Θεςςαλονίκθσ, εντόσ του 

νομοφ Θεςςαλονίκθσ μζςα ςε περιμετρικι ηϊνθ δεκαπζντε (15) χιλιομζτρων από τθν 

πλατεία Αριςτοτζλουσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

γ) Για το καηίνο που λειτουργεί ςτισ εγκαταςτάςεισ ςτο Διμο Λουτρακίου – Ρεραχϊρασ, 

κζςθ Λειβαδάκι (Ο.Τ.Α. 278, Α279), εντόσ του Διμου Λουτρακίου-Ρεραχϊρασ. 

δ) Για το καηίνο που λειτουργεί ςτθν κοινότθτα του ίο ςτον νομό Αχαΐασ, εντόσ του νομοφ 

Αχαΐασ. 

ε) Για το καηίνο που λειτουργεί ςτθ Θράκθ, ςτθ κζςθ που ορίηεται ςτθν οικεία άδεια, εντόσ 

τθσ περιοχισ τθσ Θράκθσ. 

ςτ) Για το καηίνο που προβλζπεται ςφμφωνα με τον ν. 2206/1994  να λειτουργιςει, εντόσ 

του νομοφ τθσ Φλϊρινασ. 

η) Για το καηίνο που λειτουργεί ςτο Διμο Κζρκυρασ, εντόσ τθσ νιςου Κζρκυρασ. 

θ) Για το καηίνο που λειτουργεί ςτο Διμο Σφρου-Ερμοφπολθσ, εντόσ τθσ νιςου Σφρου. 

4.  Καταργείται θ εξαίρεςθ που περιζχεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 92 του ν. 4182/2013 (Α’ 185)  ωσ προσ τον ζλεγχο και τθν εποπτεία των κεμάτων 

που αφοροφν ςτα αντιςτακμιςτικά οφζλθ, τα οποία ζχουν ςυμβατικά αναλάβει να 



 

 

παρζχουν τα καηίνο, κακϊσ και το δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 92 

του ν. 4182/2013.  

5.  ΕΚΑΗ που λαμβάνουν άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με διατάξεισ του παρόντοσ νόμου για 

τθ λειτουργία νζων καηίνο, φςτερα από πλειοδοτικό διαγωνιςμό, δεν υπζχουν υποχρζωςθ 

επιβολισ ειςιτθρίου για τθν είςοδο ςτο χϊρο των «μθχανθμάτων» ι των «τραπεηιϊν» των 

επιχειριςεων καηίνο κατά τθν περίπτ. 9, τθσ υποπαρ. Ε.7. τθσ παρ. Ε., του άρκρου πρϊτου 

του ν. 4093/2012 (Α’ 222).  Επιχειριςεισ που διακζτουν άδεια λειτουργίασ καηίνο και 

λαμβάνουν άδεια λειτουργίασ ΕΚΑΗ  ςφμφωνα με το άρκρο 369 του παρόντοσ νόμου 

παφουν να υπζχουν τθν υποχρζωςθ επιβολισ ειςιτθρίου για τθν είςοδο ςτο χϊρο των 

«μθχανθμάτων» ι των «τραπεηιϊν» των επιχειριςεων καηίνο, κατά τθν αμζςωσ ανωτζρω 

διάταξθ, από τθν πρϊτθ θμζρα του δεφτερου θμερολογιακοφ μινα από τθ χοριγθςθ ς’ 

αυτζσ από τθν ΕΕΕΡ άδειασ λειτουργίασ ΕΚΑΗ. Οι επιχειριςεισ καηίνο, ςτισ οποίεσ 

χορθγικθκε άδεια ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, που 

ζχουν υποχρζωςθ επιβολισ  ειςιτθρίου για τθν είςοδο ςτουσ ωσ άνω χϊρουσ, δφνανται, 

μετά από αίτθςι τουσ προσ τθν ΕΕΕΡ, να μθν το επιβάλουν. Στθν περίπτωςθ αυτι, από τθσ 

παφςεωσ επιβολισ ειςιτθρίου, εφόςον  το ποςό τθσ ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

επί του μικτοφ κζρδουσ υπολείπεται, κατά θμερολογιακό μινα, του ακροίςματοσ του 

ποςοφ τθσ ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου  και του εςόδου του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

από τα ειςιτιρια του αντιςτοίχου θμερολογιακοφ μινα του ζτουσ 2016, οι επιχειριςεισ 

αυτζσ υποχρεοφνται να καταβάλουν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο τθ διαφορά αυτι, μαηί με το 

ειδικό ετιςιο τζλοσ για τθν κατοχι άδειασ λειτουργίασ καηίνο. Με απόφαςθ τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. 

κακορίηονται οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 

αυτισ. 

6.  Ειδικϊσ για τθν άδεια του ςτοιχείου ιβϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994, το 

οποίο αρικμικθκε ωσ ςτοιχείο α τθσ νζασ παρ. 2 του ιδίου άρκρου και το πρϊτο τθσ εδάφιο 

αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, ο πλειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ για τθν 

επιλογι του παραχωρθςιοφχου νζασ άδειασ καηίνο διενεργείται από τον Υπουργό 

Οικονομικϊν, ο οποίοσ δφναται να ανακζςει τθ διενζργεια μζρουσ ι όλου του πλειοδοτικοφ 

διαγωνιςμοφ ςτθν ΕΕΕΡ.  Για τθ διενζργεια του πλειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ εφαρμόηονται 

αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 362.  Ππου ςτο τελευταίο άρκρο γίνεται λόγοσ για τθν 

ΕΕΕΡ ωσ αρχι που διενεργεί τον πλειοδοτικό διαγωνιςμό, για τθν περίπτωςθ του 

διαγωνιςμοφ του ςτοιχείου α τθσ νζασ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994 ωσ 

ανακζτουςα αρχι νοείται ο Υπουργόσ Οικονομικϊν.  



 

 

7. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 378, διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τισ 

επιχειριςεισ καηίνο που ζρχονται ςε αντίκεςθ με διατάξεισ του παρόντοσ νόμου για τισ 

ΕΚΑΗ δεν εφαρμόηονται ωσ προσ τισ τελευταίεσ και εξακολουκοφν να ιςχφουν για τισ 

επιχειριςεισ που διακζτουν ιδθ άδεια καηίνο ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2206/1994 

και του ν. 3139/2003. Διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθ ρφκμιςθ τθσ αγοράσ παιγνίων που 

εφαρμόηονται ςτισ επιχειριςεισ καηίνο που λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 

2206/1994 και του ν. 3139/2003 εφαρμόηονται και ςτισ ΕΚΑΗ, εκτόσ και αν ζρχονται ςε 

αντίκεςθ με διατάξεισ του παρόντοσ νόμου για τισ ΕΚΑΗ.  Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ μποροφν 

να διευκρινίηονται κζματα ωσ προσ τθν εφαρμογι και ςτισ ΕΚΑΗ διατάξεων τθσ 

υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ για τθν εποπτεία των καηίνο και να κακορίηεται επζκταςθ τθσ 

εφαρμογισ τουσ και ςτισ ΕΚΑΗ.  

8. Θ περίπτ. ιβ του άρκρου 25 του ν.4002/2011  αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«ιβ) "Μικτό Κζρδοσ" (Gross Gaming Revenue ι Gross Gaming Yield): το χρθματικό ποςό που 

απομζνει εάν από το ςυνολικό χρθματικό ποςό ςυμμετοχισ των παικτϊν αφαιρεκοφν τα 

αποδιδόμενα ςε αυτοφσ ποςά. Στθν περίπτωςθ παιγνίων, ςτα οποία οι παίκτεσ 

ςυμμετζχουν αγωνιηόμενοι ο ζνασ εναντίον του άλλου (peer to peer games), το μικτό 

κζρδοσ ιςοφται με τθν προμικεια (γκανιότα ι rake ι commission), που παρακρατείται από 

το πρόςωπο που διοργανϊνει ι/και διεξάγει το παίγνιο, ανάλογα με τθ ςυμμετοχι κάκε 

παίκτθ». 

Άρκρο 378  

 Γενικζσ διατάξεισ που εφαρμόηονται ςτισ επιχειριςεισ  

που λειτουργοφν καηίνο 

1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 26 του παρόντοσ άρκρου, όλεσ οι 

επιχειριςεισ που λειτουργοφν καηίνο, τόςο εκείνεσ που ζχουν λάβει άδεια καηίνο ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, όςο και αυτζσ που κα λάβουν άδεια 

λειτουργίασ ΕΚΑΗ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται προσ τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. 

2. Απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτο καηίνο ατόμων που δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό 

πρϊτο (21) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ. 

3. Οι επιχειριςεισ που λειτουργοφν καηίνο υποχρεοφνται να λαμβάνουν μζτρα δζουςασ 

επιμζλειασ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν πρόλθψθ, τθν καταςτολι και τθν 



 

 

καταπολζμθςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθ 

χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ και δικαιοφνται να απαγορεφουν τθν είςοδο ι να 

επιβάλουν τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε προςϊπου εμπίπτει ςτισ ςχετικζσ απαγορεφςεισ 

ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 4002/2011 (Α 180) ι 

τισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ..  Για κάκε απαγόρευςθ ειςόδου ι 

επιβολι αποχϊρθςθσ και τθν αιτιολογία αυτϊν ενθμερϊνεται αμελλθτί θ ΕΕΕΡ, κακϊσ και 

κάκε άλλθ αρμόδια αρχι, εφόςον απαιτείται. Με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 29 του ν. 4002/2011 και τισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ 

κακορίηονται τα κατ’ ελάχιςτο ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ, τυχόν πλθροφορίεσ που, κατά 

περίπτωςθ, υποχρεοφται να καταχωρεί θ επιχείρθςθ καηίνο για τα πρόςωπα που 

ειςζρχονται ςε αυτι, κακϊσ και οι περιπτϊςεισ και ειδικότεροι όροι και προχποκζςεισ, υπό 

τθ ςυνδρομι των οποίων επιχείρθςθ που λειτουργεί καηίνο διαμορφϊνει κρίςθ για τθν 

απαγόρευςθ ειςόδου ι τθν αποβολι προςϊπων από τουσ χϊρουσ τθσ, κακϊσ και κάκε 

άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ. Ο Κανονιςμόσ 

Εςωτερικισ Λειτουργίασ των επιχειριςεων που λειτουργοφν καηίνο δφναται να κεςπίηει 

περαιτζρω κανόνεσ, τθρουμζνων των διατάξεων τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

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, 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. 

5. H παρακολοφκθςθ, θ εποπτεία και ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων τθσ νομοκεςίασ 

για τθν ορκι λειτουργία των καηίνο που κατζχουν άδεια ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο 

τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 2206/1994 αςκοφνται από τα αρμόδια όργανα που 

ορίηονται ςφμφωνα με τα ειδικϊσ προβλεπόμενα ςτθν απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ 

και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, με τθν οποία χορθγείται θ άδεια, κακϊσ και ςτισ ςχετικζσ με τα 

κζματα αυτά διατάξεισ, που ρυκμίηουν τθν οργάνωςθ και λειτουργία των καηίνο, του 

Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και των εποπτευόμενων από αυτό 

φορζων, αρχϊν και υπθρεςιϊν. Θ εφαρμογι και τιρθςθ των μζτρων που λαμβάνουν τα 

ανωτζρω καηίνο ςτο πλαίςιο τθσ διάταξθσ τθσ περίπτωςθσ ςτϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 28 του 

ν. 4002/2011 ελζγχεται από τα αρμόδια όργανα και με τισ διαδικαςίεσ που ορίηονται ςτον 

Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ίδιου νόμου και ςτισ ςχετικζσ αποφάςεισ 

τθσ ΕΕΕΡ. Για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο των καηίνο μποροφν να ςυγκροτοφνται 



 

 

μικτά κλιμάκια ελζγχου, εφαρμοηόμενων αναλόγωσ των διατάξεων του άρκρου 18 του ν. 

3229/2004, όπωσ κάκε φορά ιςχφει. 

6. Τα μζςα πλθρωμισ και τα μζςα ςυμμετοχισ, που επιτρζπεται να χρθςιμοποιοφνται για 

τθ διεξαγωγι παιγνίων ςτα καηίνο κακορίηονται με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 29 του ν. 4002/2011 ι τισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ.  

7. Τα παίγνια που επιτρζπεται να διοργανϊνονται ςτα καηίνο πρζπει να διεξάγονται νόμιμα 

ςε τουλάχιςτον ζνα κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ τθσ 

Αμερικισ, ςτθν Αυςτραλία, ςτθν Ιαπωνία, ςτθν Κίνα ι ςε άλλεσ χϊρεσ, υπό τισ 

προχποκζςεισ, τουσ όρουσ, τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προδιαγραφζσ που τίκενται κάκε φορά 

από τθν ΕΕΕΡ. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ μπορεί να κακορίηονται κανόνεσ για τισ 

προχποκζςεισ, τουσ όρουσ, τισ τεχνικζσ και λοιπζσ προδιαγραφζσ που πρζπει να  πλθροφν 

τα παίγνια που επιτρζπεται να διεξάγονται ςτα καηίνο, ανεξάρτθτα από το αν διεξάγονται 

ςε άλλα κράτθ κατά το προθγοφμενο εδάφιο. Κάκε παίγνιο, κακϊσ και τεχνικό μζςο και 

υλικό διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ εντόσ των καηίνο, πιςτοποιείται από τθν ΕΕΕΡ. Με τον 

Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 4002/2011 ι τισ ςχετικζσ με τα 

κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ, κακορίηονται τα παίγνια και τεχνικά μζςα και υλικά ανά 

παίγνιο ι κατθγορία παιγνίων, κακϊσ επίςθσ και τα κφρια και επικουρικά, πλθροφορικά ι 

μθ, ςυςτιματα και υποςυςτιματα διοργάνωςθσ και διεξαγωγισ των παιγνίων που χριηουν 

πιςτοποίθςθσ, θ μορφι και το περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ, τα δικαιολογθτικά του φακζλου, θ 

διάρκεια εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ το φψοσ των προβλεπόμενων κατά περίπτωςθ τελϊν και 

παραβόλων και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια. Θ αίτθςθ πιςτοποίθςθσ υποβάλλεται 

από πρόςωπα που ζχουν εγγραφεί ςτα οικεία μθτρϊα των καταςκευαςτϊν και ειςαγωγζων 

τυχερϊν παιγνίων που τθρεί θ ΕΕΕΡ ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ του ν. 4002/2011 και 

περιλαμβάνει ςτοιχεία, δεδομζνα και πλθροφορίεσ που αφοροφν, κατά περίπτωςθ, τον 

τφπο του παιγνίου, τθ δομι και τθν περιγραφι του, τθν εμπορικι ονομαςία του, τουσ 

κανόνεσ διεξαγωγισ του, το κεωρθτικό ποςοςτό απόδοςθσ, τον πίνακα πλθρωμϊν, τα μζςα 

και υλικά διεξαγωγισ του, εφόςον απαιτείται πρωτότυπο δείγμα του παιγνίου ςε 

κατάλλθλο ψθφιακό μζςο, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο, ζγγραφο, πιςτοποιθτικό ι 

πλθροφορία απαιτείται από τθν ΕΕΕΡ για τθ διαμόρφωςθ τθσ κρίςθσ τθσ, ςτον χρόνο και με 

τον τρόπο που αυτι ορίηει. Θ ΕΕΕΡ ζχει το δικαίωμα να απορρίψει τθν αίτθςθ πιςτοποίθςθσ 

ι να απαιτιςει τθν αλλαγι ι τροποποίθςθ, μζρουσ ι του ςυνόλου των όρων, κανόνων και 

λοιπϊν προδιαγραφϊν ι/και προχποκζςεων τθσ διεξαγωγισ του παιγνίου ι τθσ 



 

 

λειτουργίασ των τεχνικϊν μζςων και υλικϊν, αιτιολογϊντασ ειδικϊσ τθν απόφαςι τθσ αυτι. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 5 του άρκρου 52Α του ν. 4002/2011. 

8. Για τθν πιςτοποίθςθ παιγνίων και τεχνικϊν μζςων και υλικϊν καταβάλλονται: α) 

παράβολο με τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και β) εφάπαξ τζλοσ πιςτοποίθςθσ, το οποίο 

καταβάλλεται από κάκε επιχείρθςθ που χρθςιμοποιεί τα πιςτοποιθμζνα παίγνια, τεχνικά 

μζςα και υλικά.  

9. Τα παίγνια που πιςτοποιοφνται, καταχωροφνται ςε ειδικό μθτρϊο παιγνίων καηίνο που 

τθρεί θ ΕΕΕΡ, το οποίο αναρτάται ςτον ιςτότοπό τθσ. Θ ανάρτθςθ αυτι είναι επαρκισ 

γνωςτοποίθςθ και απόδειξθ τθσ ςυνδρομισ των, κατά περίπτωςθ, προβλεπόμενων όρων 

και προχποκζςεων πιςτοποίθςθσ των παιγνίων προσ διεξαγωγι. Στο ανωτζρω μθτρϊο 

καταχωροφνται υποχρεωτικά και όςα παίγνια ζχουν λάβει ςχετικι άδεια καταλλθλότθτασ 

μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. 

10. Για τθ χοριγθςθ τθσ πιςτοποίθςθσ που απαιτείται από τισ κείμενεσ διατάξεισ περί 

παιγνίων, μπορεί, μζχρι τθ κζςπιςθ τεχνικϊν προδιαγραφϊν από τθν ΕΕΕΡ, να εφαρμόηεται 

θ διάταξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 27 του ν. 4002/2011. 

11. Κάκε επιχείρθςθ καηίνο εκδίδει για τα παίγνια που διεξάγει Οδθγό Συμμετοχισ, ο 

οποίοσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ γενικζσ πλθροφορίεσ, τουσ όρουσ, τισ υποχρεϊςεισ 

και τα δικαιϊματα των παικτϊν και επιςκεπτϊν για τθν πρόςβαςθ ςτο χϊρο παιγνίων και 

τθ ςυμμετοχι ςτα παίγνια, τουσ κανόνεσ διεξαγωγισ για κάκε παίγνιο που διεξάγεται και 

πλθροφορίεσ για τθν εφαρμογι των αρχϊν του Υπεφκυνου Ραιχνιδιοφ (Responsible 

Gambling). Ο Οδθγόσ Συμμετοχισ επζχει κζςθ ςφμβαςθσ προςχϊρθςθσ ςτο παίγνιο κατά 

τθν ζννοια τθσ περίπτ. 11 τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 4002/2011 και είναι διακζςιμοσ 

ςτουσ παίκτεσ και ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Για τον ςκοπό αυτό θ επιχείρθςθ καηίνο 

υποχρεοφται να διαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των παικτϊν και επιςκεπτϊν ςε 

κάκε ςχετικι με τον Οδθγό Συμμετοχισ, γενικι ι ειδικι πλθροφορία, τόςο ςτον χϊρο 

παιγνίων όςο και ςτον ιςτότοπό τθσ. Ρριν τθ κζςθ του ςε ιςχφ, ο Οδθγόσ γνωςτοποιείται 

ςτθν ΕΕΕΡ, θ οποία ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει, οποτεδιποτε, τθν αλλαγι ι τροποποίθςθ, 

μζρουσ ι του ςυνόλου των όρων και κανόνων που περιλαμβάνονται ςε αυτόν, 

αιτιολογϊντασ ειδικϊσ τθν απόφαςι τθσ αυτι. Με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 29 του ν. 4002/2011 ι τισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ, 

κακορίηεται το ελάχιςτο περιεχόμενο που πρζπει να περιλαμβάνουν οι γνωςτοποιιςεισ 

ειςαγωγισ νζου παιγνίου προσ διεξαγωγι, ο Οδθγόσ Συμμετοχισ, ο τρόποσ και ο χρόνοσ τθσ 

κατά τα ανωτζρω γνωςτοποίθςθσ, θ προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ θ ΕΕΕΡ δφναται να 



 

 

απαιτιςει αλλαγζσ ι τροποποιιςεισ, ο τρόποσ αποδοχισ των κανόνων ςυμμετοχισ και 

διεξαγωγισ από τον παίκτθ, οι επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ, κακϊσ 

και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου. Εκτόσ 

των ανωτζρω, ειδικότερα κζματα που ςυναρτϊνται με τον Οδθγό Συμμετοχισ, δφναται να 

αποτελοφν αντικείμενο, ςυμπλθρωματικισ ρφκμιςθσ που περιλαμβάνεται ςτθν εςωτερικι 

πολιτικι (house policy) των επιχειριςεων που λειτουργοφν καηίνο. 

12. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ, κατόπιν αίτθςθσ επιχείρθςθσ που λειτουργεί καηίνο, μπορεί να 

χορθγείται «Ειδικι άδεια για δοκιμαςτικι λειτουργία νζων παιγνίων ςτθν αγορά», με 

διάρκεια ιςχφοσ ζωσ δφο (2) μινεσ. Στθν ειδικι αυτι άδεια περιλαμβάνεται ειδικι μνεία για 

το δοκιμαςτικό χαρακτιρα του παιγνίου, κακορίηεται θ διαδικαςία ενθμζρωςθσ των 

παικτϊν και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ δοκιμαςτικισ 

λειτουργίασ. Με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 4002/2011 ι τισ 

ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ, κακορίηεται κάκε ςχετικι λεπτομζρεια 

για τθν χοριγθςθ τθσ ειδικισ άδειασ τθσ παροφςασ παραγράφου. 

13.  Κάκε επιχείρθςθ καηίνο υποχρεοφται να καταβάλει αυκθμερόν ςε κάκε παίκτθ, εφόςον 

αυτόσ το ηθτιςει, οποιοδιποτε ποςό κζρδουσ του ι οποιοδιποτε ποςό αυτόσ διζκεςε για 

τθν αγορά μζςων ςυμμετοχισ ςτα παίγνια και το οποίο δεν διζκεςε για τθ ςυμμετοχι αυτι. 

Ρροσ διαςφάλιςθ τθσ παραπάνω υποχρζωςθσ και για τθν αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν 

διεξαγωγισ των παιγνίων, θ επιχείρθςθ καηίνο οφείλει να διακζτει, κατά τθν θμεριςια 

λειτουργία τθσ, χρθματικό απόκεμα αςφαλείασ. Για τθν προςμζτρθςθ του αποκεματικοφ 

είναι δυνατόν να ςυνυπολογίηονται τα ποςά που διακζτει θ επιχείρθςθ καηίνο ςε ξζνο 

νόμιςμα. Με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 4002/2011  ι τισ 

ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ, ρυκμίηεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ του 

ελάχιςτου αποκζματοσ αςφαλείασ για κάκε επιχείρθςθ καηίνο, ο τρόποσ ελζγχου τιρθςθσ 

του αποκεματικοφ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια. 

14. 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, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ προβλεπόμενα ςτθν άδεια λειτουργίασ, 

ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, ςτον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παρ. 3 του άρκρου 29 του ν. 

4002/2011 ι τισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ, ςτο άρκρο 18 του ν. 

3229/2004 και ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. 

15. Τα χριματα τθσ ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο μικτό κζρδοσ των τυχερϊν 

παιγνίων, όπωσ θ ςυμμετοχι αυτι ζχει προςδιοριςτεί από τισ άδειεσ ίδρυςθσ, λειτουργίασ 



 

 

και εκμετάλλευςθσ των επιχειριςεων καηίνο, από τισ ςυμβάςεισ που ζχουν υπογραφεί 

μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των επιχειριςεων αυτϊν και τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

καταβάλλονται από τισ υπόχρεεσ επιχειριςεισ κακθμερινά ςτθν ΕΕΕΡ, με απόφαςθ τθσ 

οποίασ ορίηεται ο ακριβισ χρόνοσ τθσ απόδοςθσ, θ διαδικαςία και τα αναγκαία ζγγραφα 

που τθροφνται. Θ ΕΕΕΡ αποδίδει τα χριματα τθσ ςυμμετοχισ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο τθν 

τελευταία εργάςιμθ θμζρα κάκε εβδομάδασ.  

16. Οι υπόλοιπεσ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ των επιχειριςεων καηίνο προσ το Ελλθνικό 

Δθμόςιο, τουσ δικαιοφχουσ φορείσ του και τουσ Ο.Τ.Α., που προβλζπονται από τισ άδειεσ 

λειτουργίασ και τισ ςυμβάςεισ, καταβάλλονται με τον τρόπο και ςτον χρόνο που 

προβλζπεται, θ δε καταβολι τουσ αποδεικνφεται με τθν υποβολι, αυκθμερόν τθσ 

καταβολισ, των αποδεικτικϊν πλθρωμισ ςτθν ΕΕΕΡ. 

17. Θ λειτουργία καηίνο δεν επιτρζπεται, αν δεν ζχουν καταβλθκεί πλιρωσ και εγκαίρωσ τα 

χριματα τθσ ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, κακϊσ και των οικονομικϊν 

υποχρεϊςεων των παρ. 15 και 16 του παρόντοσ άρκρου. Αν τα χριματα δεν καταβλθκοφν, 

όπωσ ορίηουν οι διατάξεισ των ωσ άνω παραγράφων,  αναςτζλλεται αυτοδικαίωσ 

προςωρινά, από τθν επόμενθ θμζρα εκείνθσ κατά τθν οποία όφειλαν να καταβλθκοφν τα 

χριματα, θ ιςχφσ τθσ άδειασ και αυτοδικαίωσ διακόπτεται θ λειτουργία του καηίνο, γεγονόσ 

που διαπιςτϊνεται με πράξθ τθσ ΕΕΕΡ. Εφόςον τα οφειλόμενα χριματα, με τισ 

προβλεπόμενεσ προςαυξιςεισ τουσ, καταβλθκοφν, με νεότερθ πράξθ τθσ ΕΕΕΡ 

διαπιςτϊνεται θ παφςθ τθσ αναςτολισ και επανεκκινεί θ λειτουργία του καηίνο. Θ 

λειτουργία του καηίνο κατά παράβαςθ τθσ αναςτολισ, επιφζρει οριςτικι αυτοδίκαιθ 

ανάκλθςθ τθσ άδειασ, γεγονόσ που διαπιςτϊνεται με πράξθ τθσ ΕΕΕΡ και επιφζρει τισ 

ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 52 του ν. 4002/2011. 

18. Κάκε μθ ζγκαιρθ και πλιρθσ καταβολι τθσ ςυμμετοχισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου τθσ 

παρ. 15, και των οικονομικϊν υποχρεϊςεων τθσ παρ. 16 του παρόντοσ άρκρου, ςυνιςτά 

αυτοτελι παράβαςθ, θ οποία διαπιςτϊνεται με τθν πράξθ που εκδίδει θ ΕΕΕΡ, με βάςθ τθ 

διάταξθ τθσ παρ. 17  του άρκρου αυτοφ. Ανεξάρτθτα από τισ ςυνζπειεσ τθσ παρ. 17, θ 

διαπίςτωςθ τριϊν (3) τζτοιων παραβάςεων, ανά ζτοσ, επιφζρει προςωρινι ανάκλθςθ τθσ 

άδειασ για τρεισ (3) μινεσ. Ρροςωρινι ανάκλθςθ τθσ άδειασ, πριν τθν παρζλευςθ των δφο 

(2) επόμενων τθσ προθγοφμενθσ ανάκλθςθσ, οικονομικϊν ετϊν, επιφζρει οριςτικι 

ανάκλθςθ τθσ άδειασ και καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ από τθν ΕΕΕΡ. 

19. Θ καταβολι των χρθμάτων που οφείλονται από ρυκμίςεισ υποχρεϊςεων προσ το 

Ελλθνικό Δθμόςιο και τουσ δικαιοφχουσ φορείσ τουσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ παρ. 



 

 

15 και 16 του παρόντοσ άρκρου, αποδεικνφεται με ανάλογθ εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ τθσ 

παρ. 17. Αν θ ρφκμιςθ παφςει να ιςχφει εξαιτίασ μθ εξυπθρζτθςισ τθσ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από τισ ςχετικζσ κείμενεσ διατάξεισ, επζρχονται οι ςυνζπειεσ των παρ. 17 

και 18 του άρκρου αυτοφ, εφαρμοηόμενθσ τθσ ίδιασ διαδικαςίασ. 

20. Οι ςυνζπειεσ των παρ. 17 και 18 του άρκρου αυτοφ επζρχονται ανεξάρτθτα από τισ 

προβλεπόμενεσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ.  

21. Οι υπάλλθλοι των επιχειριςεων καηίνο που μετζχουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ 

διεξαγωγι των παιγνίων οφείλουν να φζρουν, κακ' όλθ τθ διάρκεια ειςόδου και 

παραμονισ ςτον χϊρο εργαςίασ τουσ, δελτίο καταλλθλότθτασ που εκδίδεται από τθν ΕΕΕΡ. 

22. Επιχείρθςθ λειτουργίασ καηίνο δφναται να αιτθκεί από τθν ΕΕΕΡ τθν ζγκριςθ εποχικισ 

λειτουργίασ του καηίνο για το οποίο ζχει λάβει άδεια. Θ ΕΕΕΡ εγκρίνει τθ ςχετικι αίτθςθ, 

τθρουμζνθσ τθσ διατάξεωσ τθσ παρ. 17 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994, εφόςον οι 

επιχειριςεισ αναλάβουν τθν υποχρζωςθ και καταβάλλουν ςτουσ υπαλλιλουσ τουσ, για το 

χρονικό διάςτθμα που αυτοί δεν απαςχολοφνται λόγω τθσ εποχικισ λειτουργίασ, ποςοςτό 

70% των βαςικϊν μθνιαίων αποδοχϊν τουσ ι και άλλο χαμθλότερο ποςοςτό που κα 

ςυμφωνθκεί με αυτοφσ. Θ υποχρζωςθ του προθγουμζνου εδαφίου δεν αφορά τθν περίοδο 

μθ απαςχόλθςθσ που λογίηεται ωσ αμειβόμενθ άδεια των εργαηομζνων.  Το καταβαλλόμενο 

κατά τθν παρ. 17 του άρκρου 1 του ν. 2206/1994 τζλοσ εποχικισ λειτουργίασ υπολογίηεται 

μθνιαίωσ επί του μζςου όρου του μικτοφ κζρδουσ τθσ επιχείρθςθσ κατά τουσ τελευταίουσ 

οκτϊ μινεσ πριν από τθ διακοπι λειτουργίασ, με βάςθ τον ςυντελεςτι που ιςχφει κατά το 

χρονικό διάςτθμα που γεννάται θ ςχετικι υποχρζωςθ. 

23. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ 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 363, 364, 371, 372, 373, 375 παρ. 1 περίπτ. αϋ και γϋ και παρ. 2-5 και του 

άρκρου 376  του παρόντοσ νόμου, οι οποίεσ κα εφαρμόηονται αναλόγωσ και ς’ αυτζσ, όπωσ 

κα ορίηεται ςτθν οικεία απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ και από του χρονικοφ ςθμείου που αυτι κα 

κακορίηει.  Πλεσ οι διατάξεισ των άρκρων 363, 364, 371, 372, 373, 375 παρ. 1 περιπτ. αϋ και 

γϋ και παρ. 2 ζωσ 5 και του άρκρου 376 του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται ςτισ 

επιχειριςεισ του πρϊτου εδαφίου το αργότερο από 01.01.2020. Με τισ παραπάνω 

εφαρμοςτικζσ αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ δφναται να κακορίηει ειδικά κζματα για τθν κατάλλθλθ 

εφαρμογι των εν λόγω διατάξεων ςτισ επιχειριςεισ του πρϊτου εδαφίου.  



 

 

24. Με απόφαςθ τθσ ΕΕΕΡ μποροφν να διευκρινίηονται κζματα ωσ προσ τθν εφαρμογι 

εποπτικϊν διατάξεων τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ για τα τυχερά παίγνια και ςτισ 

επιχειριςεισ καηίνο και να κακορίηεται επζκταςθ τθσ εφαρμογισ των διατάξεων αυτϊν και 

ςτισ επιχειριςεισ που λειτουργοφν καηίνο.  

25. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, 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 είναι 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. 

26. Κατ‘ εξαίρεςθ τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 32 του 

ν.4002/2011, επιχειριςεισ καηίνο που κατζχουν άδεια λειτουργίασ τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 3 του παρόντοσ νόμου, επιτρζπεται να παρζχουν ςτουσ πελάτεσ τουσ 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, υπό τουσ παρακάτω όρουσ και προχποκζςεισ:  

α.  Ο πελάτθσ υποβάλλει ςτθν επιχείρθςθ καηίνο ςχετικι αίτθςθ παροχισ των εν λόγω 

μζςων χρθματοδότθςθσ τθσ ςυμμετοχισ. Για τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ θ επιχείρθςθ καηίνο 

δφναται να ηθτιςει από τον πελάτθ οποιοδιποτε ςτοιχείο ι πλθροφορία κρίνει απαραίτθτα 

προκειμζνου να αξιολογιςει τθ φερεγγυότθτα και εν γζνει τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 

αιτοφντοσ, κακϊσ και τθν ζγγραφθ ςυναίνεςι του για τθν αναηιτθςθ και επαλικευςθ των 

ανωτζρω ςτοιχείων ι πλθροφοριϊν από τρίτα μζρθ.  

β. Για τθν ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ, ο πελάτθσ υπογράφει ςφμβαςθ με τθν επιχείρθςθ καηίνο.  

γ. Ρροκειμζνου θ επιχείρθςθ καηίνο να παράςχει μζροσ ι το ςφνολο των ανωτζρω μζςων 

χρθματοδότθςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτον πελάτθ, αυτόσ υπογράφει υποχρεωτικά εντολι 

πλθρωμισ ςτο όνομα τθσ επιχείρθςθσ καηίνο, χωρίσ δικαίωμα περαιτζρω διαταγισ, για τθν 

πλθρωμι τθσ χρθματικισ αξίασ των μζςων που επικυμεί κάκε φορά να λάβει, εντόσ τθσ 

εκάςτοτε προβλεπόμενθσ προκεςμίασ. Θ εντολι πλθρωμισ εκδίδεται από τθν επιχείρθςθ 

καηίνο με χρζωςθ του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ του πελάτθ, τον οποίο αυτόσ ζχει δθλϊςει 

ςτθν αίτθςθ τθσ περίπτωςθσ α ανωτζρω και ςτον οποίο είναι ο αποκλειςτικόσ δικαιοφχοσ.  



 

 

δ. Θ εξόφλθςθ των ποςϊν τα οποία αντιςτοιχοφν ςτθν αξία των μζςων χρθματοδότθςθσ τθσ 

ςυμμετοχισ που παραςχζκθκαν ςτουσ πελάτεσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

παροφςα παράγραφο, πραγματοποιείται το αργότερο εντόσ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν 

από τθν θμερομθνία παροχισ τουσ. Σε περίπτωςθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ δεν επιτρζπεται 

θ χρζωςθ τόκων ςτα ποςά αυτά. Σε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ καταβολισ, επί των ανωτζρω 

ποςϊν μπορεί να επιβάλλεται δικαιοπρακτικό επιτόκιο και επιτόκιο υπερθμερίασ, 

ςφμφωνα με τα ειδικϊσ προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ τθσ περίπτωςθσ β ανωτζρω και τισ 

κείμενεσ διατάξεισ.  

ε. Με ευκφνθ τθσ επιχείρθςθσ καηίνο, τα μζςα χρθματοδότθςθσ τθσ ςυμμετοχισ που 

παρζχονται ςφμφωνα με τθν παροφςα παράγραφο: 

αα. Φζρουν υποχρεωτικά ειδικι ςιμανςθ και καταχωροφνται ςε ειδικό μθτρϊο που τθρεί θ 

επιχείρθςθ καηίνο.   

ββ. Καταβάλλονται ςτον πελάτθ, μόνο εντόσ του χϊρου παιγνίων του καηίνο και εφόςον 

προθγουμζνωσ αυτόσ ζχει πλιρωσ ταυτοποιθκεί με φυςικι παρουςία και υπογράψει τθ 

ςφμβαςθ τθσ περίπτωςθσ β. 

γγ. Επζχουν κζςθ μετρθτϊν, χρθςιμοποιοφνται από τον πελάτθ αποκλειςτικά για τθ 

ςυμμετοχι του ςτα παίγνια που διεξάγονται εντόσ τθσ επιχείρθςθσ καηίνο που τα παρζχει 

και δφναται να ανταλλάςςονται, αποκλειςτικά με τα εκάςτοτε προβλεπόμενα μζςα 

ςυμμετοχισ ςτα παίγνια, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του παρόντοσ άρκρου. 

ςτ. Δεν επιτρζπεται θ μεταβίβαςθ των ανωτζρω μζςων χρθματοδότθςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςε 

άλλουσ πελάτεσ οφτε θ ανταλλαγι των μζςων αυτϊν με μετρθτά.  

η. Δεν επιτρζπεται θ παροχι των ανωτζρω μζςων χρθματοδότθςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςε 

πελάτθ, εφόςον το ςφνολο του ποςοφ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία μζςων που ζχουν ιδθ 

παραςχεκεί ςτον πελάτθ αυτόν, με βάςθ προθγοφμενθ αίτθςι του, δεν ζχει ολοςχερϊσ 

εξοφλθκεί.  

θ. Εντολζσ πλθρωμισ του πελάτθ επί των ποςϊν που οφείλονται για τθν αγορά των μζςων 

χρθματοδότθςθσ  τθσ ςυμμετοχισ που παρζχονται από τισ επιχειριςεισ καηίνο ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου, προςμετρϊνται ωσ ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ καηίνο 

από τθ ςυμμετοχι ςτα παίγνια και ςυνυπολογίηονται ςτα ζςοδα του καηίνο που 

προκφπτουν από τθ ςυμμετοχι των πελατϊν του ςτα παίγνια, κατά τθν παικτικι θμζρα 



 

 

χριςθσ τουσ, ανεξαρτιτωσ τθσ κατά περίπτωςθ οριηόμενθσ προκεςμίασ για τθν εξόφλθςι 

τουσ. 

κ. Ο τφποσ και το περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ παροχισ των μζςων χρθματοδότθςθσ τθσ 

ςυμμετοχισ, θ διαδικαςία ζγκριςθσ αυτισ, το ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο τφποσ 

και το περιεχόμενο τθσ εντολισ πλθρωμισ, οι προκεςμίεσ πλθρωμισ ανά φψοσ 

οφειλόμενου ποςοφ, τα παίγνια ι και οι κατθγορίεσ αυτϊν για τα οποία επιτρζπεται θ 

χριςθ των μζςων χρθματοδότθςθσ τθσ ςυμμετοχισ, ο τφποσ το περιεχόμενο, ο τρόποσ και ο 

χρόνοσ τιρθςθσ των ςχετικϊν αρχείων και μθτρϊων, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου, κακορίηονται 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. 

27. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο, τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, που ςυνεργάηεται με 

τθν επιχείρθςθ καηίνο για τθν προϊκθςθ τθσ δυνατότθτασ διεξαγωγισ των παιγνίων και τθν 

προςζλκυςθ πελατϊν, το οποίο αμείβεται από τθν επιχείρθςθ καηίνο με βάςθ τθ 

ςυμμετοχι των πελατϊν που προςελκφουν ςτα παίγνια που διεξάγονται, νοείται ωσ 

πρόςωπο που διοργανϊνει τυχερά παίγνια κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ ιθ του άρκρου 

25 του ν. 4002/2011 (Α 180), όπωσ ιςχφει και δφναται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτθν 

επιχείρθςθ καηίνο εφόςον ζχει εγγραφεί ςε ειδικό μθτρϊο που τθρεί θ ΕΕΕΡ. Θ επιχείρθςθ 

καηίνο υποχρεοφται να υποβάλλει αίτθςθ ςυνεργαςίασ με τα παραπάνω πρόςωπα ςτθν 

ΕΕΕΡ, προκειμζνου αυτά να αξιολογθκοφν, ωσ προσ τθν καταλλθλότθτά τουσ, αναλογικϊσ 

εφαρμοηομζνων των προβλεπομζνων ςτο άρκρο 364, πριν ακόμθ τθν ζναρξθ τθσ 

επιχειρθματικισ ςχζςθσ.  Με τον Κανονιςμό Ραιγνίων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 29 

του ν. 4002/2011 (Αϋ 180) ι με τισ ςχετικζσ με τα κζματα αυτά αποφάςεισ τθσ ΕΕΕΡ, 

κακορίηονται ο τφποσ και το περιεχόμενο τθσ διλωςθσ των ανωτζρω προςϊπων, τα 

δικαιολογθτικά, οι δθλϊςεισ, τα πιςτοποιθτικά και λοιπά ζγγραφα και ςτοιχεία που 

προςκομίηονται για τθν εγγραφι των ανωτζρω προςϊπων ςτο ειδικό μθτρϊο τθσ παροφςασ 

παραγράφου, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν για τα πρόςωπα αυτά εκ 

τθσ εγγραφισ τουσ, ο τρόποσ και θ διαδικαςία διαγραφισ τουσ και κάκε άλλθ αναγκαία 

λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ. Με τθν ίδια απόφαςθ μπορεί να 

κακορίηεται θ ζκταςθ εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων διατάξεων του παρόντοσ νόμου και τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ για τθ διοργάνωςθ και διεξαγωγι τυχερϊν παιγνίων, ςτα πρόςωπα 

αυτά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 



 

 

Άρκρο 379 

Τροποποίθςθ των άρκρων 14 και 16 του ν. 3832/2010 

1. Θ υποπαρ. ιαϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 3832/2010 (Αϋ38) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«(ια) Καταρτίηει και υποβάλλει τον ςυνοπτικό προχπολογιςμό τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 54 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), υιοκετεί και εγκρίνει τον ετιςιο 

αναλυτικό προχπολογιςμό τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 63 του ίδιου νόμου 

και καταρτίηει τον ιςολογιςμό και τον απολογιςμό αυτισ.» 

2. Στο άρκρο 14 του ν. 3832/2010 προςτίκεται παρ. 3 ωσ εξισ: 

«3. Με απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. δφναται να χρθςιμοποιείται  το προςωπικό 

τθσ για τθ διενζργεια κάκε είδουσ ςτατιςτικισ ζρευνασ, ςτατιςτικισ εργαςίασ και 

απογραφισ 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. Στθν περίπτωςθ αυτι, με 

απόφαςθ του Ρροζδρου τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., δφναται να κακορίηεται για το ανωτζρω προςωπικό 

τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατ’ αποκοπι αποηθμίωςθ κατά θμζρα ι εβδομάδα ι μινα, κατά περίπτωςθ, 

πζραν του κανονικοφ ι του προβλεπομζνου υπερωριακοφ ωραρίου δθμοςίων υπθρεςιϊν, 

θ οποία δεν εμπίπτει ςτα όρια των διατάξεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 21 του ν. 4354/2015 

(Α’ 176), αλλά υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ. 3 του ίδιου άρκρου, ενϊ θ ςχετικι 

απαςχόλθςθ δεν κεωρείται κατοχι δεφτερθσ κζςθσ εργαςίασ οφτε εμπίπτει ςτον 

περιοριςμό του ν. 1256/1982 (Αϋ65). Θ ανωτζρω κατ’ αποκοπι αποηθμίωςθ και θ ςχετικι 

δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ..» 

3. Το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 16 του ν.3832/2010 αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Τον ςυνοπτικό προχπολογιςμό τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίοσ καταρτίηεται ςφμφωνα με τθν 

διαδικαςία του άρκρου 54 του ν. 4270/2014, υποβάλλει ςτο Γ.Λ.Κ. ο Ρρόεδροσ τθσ 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίοσ είναι και διατάκτθσ των δαπανϊν τθσ, ενϊ υιοκετεί και εγκρίνει και τον 

αναλυτικό προχπολογιςμό αυτισ, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία του άρκρου 63 του ν. 

4270/2014.» 

Άρκρο 380 

Τροποποιιςεισ ν. 4389/2016 (Αϋ94) για τθν ΕΕΣΥΡ 



 

 

1. Στο άρκρο 185 του ν. 4389/2016, οι παράγραφοι 2 και 3 αναρικμοφνται ςε 3 και 4, αντίςτοιχα. και 

προςτίκεται νζα παράγραφοσ 2, ωσ εξισ: «2. Στο πλαίςιο του ςκοποφ τθσ, θ Εταιρεία, κατζχει 

ςυμμετοχζσ του Δθμοςίου ςε  επιχειριςεισ του ν.3429/2005, τισ οποίεσ διαχειρίηεται επαγγελματικά, 

επαυξάνει τθν αξία τουσ και αξιοποιεί ςφμφωνα με 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. Οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ 

που ελζγχονται, ςφμφωνα με το παρόν, από τθν Εταιρεία: (α) υπόκεινται ςε κατάλλθλθ εποπτεία 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, (β) υλοποιοφν και υποςτθρίηουν 

τισ εφαρμοςτζεσ τομεακζσ πολιτικζσ τθσ Κυβζρνθςθσ, (γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάκεςθσ τθν 

παροχι Υπθρεςιϊν Γενικοφ και Γενικοφ Οικονομικοφ Συμφζροντοσ (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μζςω τθσ 

εκτζλεςθσ υποχρεϊςεων δθμόςιασ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία, και τισ κοινζσ 

αξίεσ τθσ Ζνωςθσ που περιλαμβάνονται ςε αυτιν». 

2. Το άρκρο 188 του ν. 4389/2016 , τροποποιείται ωσ εξισ: 

α. ο τίτλοσ αντικακίςταται ωσ εξισ: «Άμεςεσ και Λοιπζσ Θυγατρικζσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ 

Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε.». 

β. Στθν παρ. 1 του άρκρου 188 διαγράφεται θ περίπτωςθ δ και προςτίκεται νζο εδάφιο, ωσ 

εξισ: «Δθμόςιεσ επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα του ν.3429/2005 που το μετοχικό τουσ 

κεφάλαιο ι ο ζλεγχοσ μεταβιβάηεται ςτθν Εταιρεία ςφμφωνα με το άρκρο 197 κεωροφνται 

για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου λοιπζσ κυγατρικζσ (οι «λοιπζσ κυγατρικζσ»)». 

γ. Στθν παρ. 3 του άρκρου 188, το δεφτερο και  τρίτο εδάφιο αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Εκτόσ αν προβλζπεται ρθτά διαφορετικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, καμία από τισ 

άμεςεσ κυγατρικζσ δεν μπορεί να παρζχει επιδότθςθ ι άλλθ οικονομικι ενίςχυςθ ςε άλλθ 

άμεςθ κυγατρικι. Οι ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των άμεςων κυγατρικϊν ι 

μεταξφ  των λοιπϊν κυγατρικϊν τθσ Εταιρείασ πραγματοποιοφνται με διαφάνεια και όρουσ 

ελεφκερθσ αγοράσ και υπάγονται ςτουσ κανόνεσ που τίκενται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό 

του άρκρου 189».  

δ. ςτο  τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 188, οι φράςεισ « ςε οποιαδιποτε άμεςθ ι 

ζμμεςθ κυγατρικι»  αντικακίςταται με τισ φράςεισ : «ςε οποιαδιποτε εκ των άμεςων ι 

λοιπϊν κυγατρικϊν». 

ε. Θ παρ. 8  καταργείται. 

3. Το άρκρο 189 του ν. 4389/2016  τροποποιείται ωσ εξισ: 

α.  Στθν περ. ε τθσ παρ. 1 διαγράφονται οι φράςεισ «, όπωσ ερμθνεφονται από τθ νομολογία 

του Δικαςτθρίου τθσ ΕΕ». 



 

 

β. ςτο τζλοσ του άρκρου 189 προςτίκενται περιπτϊςεισ θ) και ι) ωσ εξισ: «θ)  Ρολιτικι 

Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ, ι) Μθχανιςμό Συντονιςμοφ, ο οποίοσ περιγράφει 

μεταξφ άλλων και κζματα ςυνεργαςίασ μεταξφ των λοιπϊν κυγατρικϊν και του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου ςφμφωνα με τθν παρ.6 του άρκρου 197 του παρόντοσ νόμου». 

γ. Στο τζλοσ τθσ παρ. 3 προςτίκεται  νζο εδάφιο ωσ εξισ: «Για τροποποιιςεισ του 

Κανονιςμοφ ανακζςεων και προμθκειϊν τθσ Εταιρείασ ι των άμεςων κυγατρικϊν τθσ 

απαιτείται θ προθγοφμενθ γνϊμθ τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ». 

4. Το άρκρο 191 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) τροποποιείται ωσ εξισ: 

α. Στθν παρ. 4 προςτίκεται περίπτωςθ ιδ. ωσ εξισ: «ιδ. Ρροςυπογράφει τθν απόφαςθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ για τθν απαλλαγι του Υπεφκυνου Κανονιςτικισ 

Συμμόρφωςθσ από τα κακικοντά του.». 

β. Μετά το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 5 προςτίκεται νζο εδάφιο ωσ εξισ: «Το Εποπτικό 

Συμβοφλιο ενθμερϊνεται για το 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, ςφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του άρκρου 192.». 

5. Το άρκρο 192 του ν. 4389/2016 τροποποιείται, ωσ εξισ: 

α. Στο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 1, οι λζξεισ « ζωσ επτά (7)» αντικακίςτανται με τισ 

λζξεισ « ζωσ εννζα (9)». 

β. Στθν  περίπτωςθ β τθσ παρ. 2, διαγράφεται θ τελεία και προςτίκεται νζο εδάφιο, ωσ εξισ: 

«, διορίηει τον Υπεφκυνο Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ και, κατόπιν προθγοφμενθσ 

προςυπογραφισ του Εποπτικοφ Συμβουλίου, τον απαλλάςςει από τα κακικοντά του.»  

γ. θ περίπτωςθ ε τθσ παρ. 2 αντικακίςταται ωσ εξισ: «ε. Αποφαςίηει ςχετικά με τθν άςκθςθ 

των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/1920, 

ςυμπεριλαμβανομζνων του διοριςμοφ και τθσ ανάκλθςθσ οργάνων διοίκθςθσ των άμεςων 

και λοιπϊν κυγατρικϊν, εκτόσ του ΤΧΣ, μζςω τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ αυτϊν. Το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ενθμερϊνει γραπτϊσ το Εποπτικό Συμβοφλιο: i) για τα κριτιρια 

επιλογισ των υποψθφίων μελϊν των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των άμεςων και λοιπϊν 

κυγατρικϊν, για τθν εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ διοριςμοφ, για τθν λίςτα υποψθφίων κακϊσ 

και τθν τελικι επιλογι μελϊν για κάκε μία από τισ άμεςεσ ι λοιπζσ κυγατρικζσ, ii) για  τθν 

ανάκλθςθ, προ τθσ λιξθσ τθσ κθτείασ τουσ, του διοριςμοφ των μελϊν των Διοικθτικϊν 

Συμβουλίων των άμεςων και λοιπϊν κυγατρικϊν τθσ Εταιρείασ». 

6. Στο τζλοσ του πρϊτου εδαφίου του άρκρου 193 του ν. 4389/2016, προςτίκενται οι λζξεισ: 

«ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ αρ. 537/2014/Ε.Ε.». 



 

 

7. Θ παρ.1 του άρκρου 195  αντικακίςταται ωσ εξισ: «1. Οι ελεγμζνεσ ετιςιεσ εταιρικζσ και 

ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και εκκζςεισ τθσ Εταιρείασ εγκρίνονται από τθ 

Γενικι Συνζλευςι τθσ, θ οποία είναι υπεφκυνθ και για τθν απαλλαγι των ελεγκτϊν από 

κάκε ευκφνθ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον κ.ν. 2190/1920. Οι εξαμθνιαίεσ ενδιάμεςεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ εγκρίνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ και 

ςυνοδεφονται από ζκκεςθ επιςκόπθςθσ των ορκωτϊν ελεγκτϊν λογιςτϊν». 

8. Ο τίτλοσ του ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Γ’ του ν. 4389/2016, αντικακίςταται ωσ εξισ « Διατάξεισ για 

τισ άμεςεσ και τισ λοιπζσ κυγατρικζσ»  

9. Το άρκρο 197 του ν. 4398/2016, αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Άρκρο 197 

Ειδικζσ διατάξεισ 

1. Το ςφνολο των μετοχϊν κυριότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ 

που απαρικμοφνται ςτα Ραραρτιματα  Δϋ, Εϋ και  ΣΤϋ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτα 

μζρθ του παρόντοσ νόμου, μεταβιβάηονται αυτοδικαίωσ και χωρίσ αντάλλαγμα ςτθν 

Εταιρεία. 

2. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ι οποιοδιποτε άλλο εξουςιοδοτθμζνο από αυτό 

πρόςωπο διαςφαλίηει ότι όλεσ οι ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ των 

καταχωρίςεων τθσ παραπάνω μεταβίβαςθσ πραγματοποιοφνται χωρίσ αδικαιολόγθτθ 

κακυςτζρθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εγγραφισ τθσ ςχετικισ μεταβίβαςθσ ςτο βιβλίο 

μετόχων κάκε μίασ εκ των μθ ειςθγμζνων εταιριϊν, οι μετοχζσ των οποίων μεταβιβάηονται 

ςφμφωνα με τθν παραπάνω παράγραφο και ςτθν περίπτωςθ εταιριϊν ειςθγμζνων ςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν τθσ καταχϊριςθσ τθσ ςχετικισ μεταφοράσ ςτο Σφςτθμα Άυλων 

Τίτλων. Με απόφαςθ του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου Οικονομικισ Ρολιτικισ κακορίηεται θ 

διαδικαςία και τα κριτιρια για τισ υπόλοιπεσ δθμόςιεσ επιχειριςεισ που κα μεταφερκοφν 

ςτθν Εταιρεία. εφαρμοηομζνου αναλόγωσ του άρκρου 209. 

3. Το καταςτατικό των εταιριϊν, οι μετοχζσ των οποίων μεταβιβάηονται δυνάμει του 

παρόντοσ άμεςα ι ζμμεςα ςτο ςφνολό τουσ ι εν μζρει ςτθν Εταιρεία, τροποποιείται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920. 

4. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των λοιπϊν κυγατρικϊν, οι μετοχζσ των οποίων 

μεταβιβάηονται κατά το παρόν άρκρο ςτθν Εταιρεία , αλλά και των κυγατρικϊν αυτϊν, 

εκλζγονται από τθ ςυνζλευςθ των μετόχων τουσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του κ.ν. 

2190/1920. Ζνα μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των λοιπϊν κυγατρικϊν, εκτόσ των 

Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προτείνεται προσ εκλογι από τον Υπουργό Οικονομικϊν ςτθν 



 

 

Εταιρεία, θ οποία αςκεί τα δικαιϊματα διοριςμοφ ι ψιφου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ των 

εταιρειϊν αυτϊν  προσ τθν εκλογι μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με τον Κ.Ν. 

2190/1920. Ζνα μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 

προτείνεται προσ εκλογι από τον Υπουργό Οικονομικϊν ςτον Ο.Α.Σ.Α., ο οποίοσ αςκεί τα 

δικαιϊματα διοριςμοφ ι ψιφου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ των εταιρειϊν αυτϊν  προσ τθν 

εκλογι μελϊν Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςφμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920. Για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ επιλογισ των υπολοίπων υποψθφίων μελϊν για τα Διοικθτικά Συμβοφλια 

των λοιπϊν κυγατρικϊν: α) Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κα ςυςτιςει Επιτροπι 

Ανάδειξθσ Υποψθφίων, αποτελοφμενθ από μζλθ του, θ οποία κα προτείνει προσ το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ υποψθφιότθτεσ μελϊν για διοριςμό ςτα Διοικθτικά 

Συμβοφλια των λοιπϊν κυγατρικϊν, όπου αυτό απαιτείται β) Ο μζγιςτοσ αρικμόσ των 

μελϊν τθσ Επιτροπισ Ανάδειξθσ Υποψθφίων είναι τα πζντε (5), και περιλαμβάνει τα 

εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ, και μθ εκτελεςτικά μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου με εμπειρία ςτθ διοίκθςθ Δθμόςιων Επιχειριςεων, εμπειρία ςε 

κλάδουσ ςτουσ οποίουσ θ Εταιρεία ζχει παρουςία μζςω των λοιπϊν κυγατρικϊν τθσ, και 

εμπειρία ςε άλλα κζματα όπωσ κρικεί απαραίτθτο, ςε ςυνάφεια με τισ προβλζψεισ του 

Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ γ) Θ διαδικαςία που ακολουκείται από τθν Επιτροπι Ανάδειξθσ 

Υποψθφίων αναλφεται περαιτζρω ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό. Κατά τον προςδιοριςμό του 

τρόπου άςκθςθσ του μετοχικοφ δικαιϊματοσ για το διοριςμό των διοικθτικϊν ςυμβουλίων 

των λοιπϊν κυγατρικϊν, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κα πρζπει να λάβει υπόψθ 

τισ αρχζσ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ ςχετικά:  με το διοριςμό μελϊν διοικθτικϊν 

ςυμβουλίων, τθν καταλλθλότθτα των υποψθφίων ςχετικά με τισ απαιτιςεισ διοίκθςθσ των 

λοιπϊν κυγατρικϊν (Αποςτολι Δθμόςιασ Επιχείρθςθσ, Διλωςθ Δεςμεφςεων, κ.α.),  τθν 

αποφυγι διακρίςεων,  τθν ανεξαρτθςία, και τα επαγγελματικά κριτιρια που κρίνονται 

απαραίτθτα για τθν επίτευξθ του ςκοποφ κάκε μίασ εκ των λοιπϊν κυγατρικϊν. 

Οι παροφςεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν επιλογι των μελϊν των Διοικθτικϊν Συμβουλίων των 

λοιπϊν κυγατρικϊν, υπεριςχφουν οποιαςδιποτε άλλθσ ςχετικισ διάταξθσ με τθν μεταφορά  

των μετοχϊν των λοιπϊν κυγατρικϊν ςτθν Εταιρεία. 

5. Θ μεταβίβαςθ των μετοχϊν των δθμοςιϊν επιχειριςεων ςτθν Εταιρεία δεν επθρεάηει 

αφ’ εαυτισ τουσ όρουσ εργαςίασ των υπαλλιλων των εν λόγω δθμοςίων επιχειριςεων. 

6. α) Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ περιζχει ζνα λεπτομερζσ πλαίςιο («Μθχανιςμόσ 

Συντονιςμοφ») ςχετικά με τθν διακυβζρνθςθ  των λοιπϊν κυγατρικϊν αναφορικά αα) με 

τον προςδιοριςμό τθσ αποςτολισ των δθμοςίων επιχειριςεων, ββ) με τθν κζςπιςθ ςτόχων 

για τα Διοικθτικά Συμβοφλια των λοιπϊν κυγατρικϊν και γγ) τθν ςυμμετοχι των λοιπϊν 



 

 

κυγατρικϊν ςτθν αναπτυξιακι ςτρατθγικι του κράτουσ. Το πλαίςιο αυτό κα αντανακλά τισ 

βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ διακυβζρνθςθσ των δθμοςίων επιχειριςεων. Θα 

περιλαμβάνει, επίςθσ, ζνα λεπτομερζσ πλαίςιο αναφορικά με τθν άςκθςθ από τισ δθμόςιεσ 

επιχειριςεισ δραςτθριοτιτων που αποτελοφν ειδικζσ υποχρεϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των δραςτθριοτιτων που ςυνιςτοφν υπθρεςίεσ που εξυπθρετοφν το γενικό ςυμφζρον 

(«πλαίςιο ειδικϊν υποχρεϊςεων»), ςυμπεριλαμβανομζνων των Υ.Γ.Ο.Σ. 

 β) Το πλαίςιο ειδικϊν υποχρεϊςεων ρυκμίηει το ςυντονιςμό, ωσ προσ τα ηθτιματα που 

αναλφονται κατωτζρω, μεταξφ τθσ Εταιρείασ, και κάκε δθμόςιασ επιχείρθςθσ αφενόσ, και 

αφετζρου των δθμόςιων αρχϊν, που εκπροςωποφνται από μια Επιτροπι που ςυγκροτείται 

από τα εποπτεφοντα αρμόδια Υπουργεία. 

 γ) Ειδικότερα, το πλαίςιο ειδικϊν υποχρεϊςεων προβλζπει τθ ςυγκρότθςθ ενόσ 

μθχανιςμοφ ο οποίοσ κα κακορίηει, ςε γενικζσ γραμμζσ, κατά πόςο είναι αναγκαία θ 

επιβολι ειδικϊν υποχρεϊςεων ςτθ ςχετικι δθμόςια επιχείρθςθ προκειμζνου το Κράτοσ να 

επιτφχει τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του ςτον τομζα όπου δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ, 

ι προκειμζνου να εξυπθρετθκεί το γενικό ςυμφζρον. 

 δ) Κάκε φορά που κρίνεται αναγκαίο να επιβλθκοφν οι εν λόγω υποχρεϊςεισ, το πλαίςιο 

ειδικϊν υποχρεϊςεων περιλαμβάνει μθχανιςμοφσ για τον προςδιοριςμό των 

αντικειμενικϊν και λειτουργικϊν ςτόχων και των δεικτϊν απόδοςθσ τθσ ςχετικισ δθμόςιασ 

επιχείρθςθσ, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ επίτευξθ των ςχετικϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων ι 

να διαςφαλιςκεί θ επαρκισ εξυπθρζτθςθ του γενικοφ ςυμφζροντοσ. Επιπλζον, κα υπάρχει 

πρόβλεψθ για τθν κοςτολόγθςθ και τθ χρθματοδότθςθ των ειδικϊν υποχρεϊςεων. Τα ωσ 

άνω ςτοιχεία κα κακορίηονται ςτισ ςυμβάςεισ απόδοςθσ και ςτόχων. 

 ε) Το πλαίςιο ειδικϊν υποχρεϊςεων μπορεί να κακορίηει περαιτζρω ειδικζσ υποχρεϊςεισ. 

ςτ) Καμία δθμόςια επιχείρθςθ δεν κα υποχρεοφται να αναλάβει δραςτθριότθτεσ, τισ οποίεσ 

διαφορετικά και ςτο ςφνθκεσ πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ τθσ πρακτικισ δεν κα 

αναλάμβανε, εκτόσ εάν οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με το πλαίςιο 

ειδικϊν υποχρεϊςεων.  

7. Θ Εταιρεία μπορεί να κζτει ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

δθμοςίων επιχειριςεων, τθ μείωςθ λειτουργικϊν εξόδων μζςω λφςεων που ςτθρίηονται 

ςτθν αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ που βαςίηεται ςτθν 

καινοτομία, τθν αφξθςθ των εςόδων μζςω τθσ επζκταςθσ τθσ πελατειακισ βάςθσ, τθ 

διαφοροποίθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν και μζςω επενδφςεων ςε νζεσ επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και με άλλουσ τρόπουσ. 



 

 

8. Οποιαδιποτε ρφκμιςθ δυνάμει τθσ οποίασ το Ελλθνικό Δθμόςιο παρζχει οποιαςδιποτε 

μορφισ οικονομικι ενίςχυςθ ςε δθμόςια επιχείρθςθ, θ οποία μεταβιβάηεται ςτθν Εταιρεία 

ι ςε κυγατρικζσ τθσ, πρζπει να ςυνάδει με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία περί κρατικϊν 

ενιςχφςεων και παραμζνει ςε ιςχφ, εκτόσ εάν άλλωσ αποφαςιςκεί κατά τθ διαδικαςία που 

προβλζπεται ςτο πλαίςιο τθσ παραγράφου 10 του παρόντοσ άρκρου. Ρροκειμζνου να 

ςυνεχιςκεί θ παροχι οικονομικισ ενίςχυςθσ με ςκοπό τθν υποςτιριξθ Υπθρεςιϊν Γενικοφ 

και Γενικοφ Οικονομικοφ Συμφζροντοσ που παρζχονται από τθ δθμόςια επιχείρθςθ, οι εν 

λόγω υπθρεςίεσ πρζπει να εξακολουκοφν να παρζχονται με τουσ ίδιουσ ποιοτικοφσ και 

ποςοτικοφσ όρουσ και προχποκζςεισ». 

10. Το άρκρο 198 του ν. 4389/2016 τροποποιείται ωσ εξισ: 

α. Θ παρ. αντικακίςταται ωσ εξισ: «1.Μεταβιβάηονται ςτθν Εταιρεία αυτοδικαίωσ οι 

ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ των ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο λοιπϊν κυγατρικϊν. Με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν δφναται να μεταβιβάηεται ςτθν Εταιρεία θ 

δυνατότθτα να ςυνάπτει ι να ανανεϊνει ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ, οι οποίεσ ςχετίηονται με 

τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ, οι μετοχζσ των οποίων μεταβιβάηονται ςε αυτι. Το Ελλθνικό 

Δθμόςιο, με πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογθμζνθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Εταιρείασ,  δφναται να αποφαςίηει τθ ςυνυπογραφι εκ μζρουσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου  ωσ 

εκ τρίτου ςυμβαλλόμενου, ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ περιουςιακϊν δικαιωμάτων, άυλων 

δικαιωμάτων , δικαιωμάτων λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και εκμετάλλευςθσ υποδομϊν, μόνο 

ωσ προσ τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει το ίδιο. Με τθν ίδια πράξθ 

ορίηονται και εξουςιοδοτοφνται τα αρμόδια όργανα για τθ ςυνυπογραφι των ωσ άνω 

ςυμβάςεων ωσ προσ τουσ ςυγκεκριμζνουσ όρουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

προβλεπόμενου ςτο άρκρο 201 του παρόντοσ προςυμβατικοφ ελζγχου του Ελεγκτικοφ 

Συνεδρίου». 

β. Στο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 2, οι λζξεισ: «Από τθν θμερομθνία καταχϊρθςθσ του 

Καταςτατικοφ τθσ ΕΔΘΣ ςτο Γ.Ε.Μ.Θ.» διαγράφονται  και θ λζξθ «ΕΔΘΣ» αντικακίςταται από 

τθ λζξθ «Εταιρεία». 

11α. Στον τίτλο των  Ραραρτθμάτων Δ’,  Ε’ και του  Στ’ του ν. 4389/2016 , θ λζξθ «ΕΔΘΣ» 

αντικακίςταται από τθ λζξθ «Εταιρεία».  

β.  Στο Ραράρτθμα Δ’ του ν. 4389/2016 (Α’ 94), το ςτοιχείο 2. («2. ΟΣΕ Α.Ε.») διαγράφεται  

και ςτο ςτοιχείο 3. («3. ΟΑΚΑ») προςτίκενται οι λζξεισ «..κατόπιν τθσ μετατροπισ του ςε 

κεφαλαιουχικι εταιρεία». 

γ.  Στο Ραράρτθμα Ε’ του ν. 4389/2016 (Α’ 94), τα ςτοιχεία 3, 4 και 5. («3. Κτιριακζσ 

Υποδομζσ Α.Ε. (Κτ.Υπ. Α.Ε.)», «4. ΕΛ.Β.Ο. Α.Ε.» και «5. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.») διαγράφονται . 



 

 

12. Το άρκρο 199 του ν. 4389/2016 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Άρκρο 199 

Διανομι κερδϊν 

1. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2, θ διανομι των κερδϊν τθσ Εταιρείασ 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθ μεριςματικι πολιτικι, θ οποία αποτελεί μζροσ του 

Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ και με τθν οποία διαςφαλίηεται θ ακόλουκθ διανομι: 

 α) ποςοςτό 50% των κερδϊν τθσ Εταιρείασ καταβάλλεται ωσ μζριςμα ςτο Ελλθνικό 

Δθμόςιο και διατίκεται ςφμφωνα με το ν. 4336/2015, και 

 β) ςχετικά με τα λοιπά κζρδθ κα πρζπει:  

αα) Ζνα μζροσ να αποδίδεται ωσ μζριςμα ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και να χρθςιμοποιείται 

από το Ελλθνικό Δθμόςιο για επενδφςεισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 200 

του παρόντοσ νόμου, και  

ββ) Ζνα μζροσ κα χρθςιμοποιείται από τθν Εταιρεία για Επενδφςεισ ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2 του άρκρου 200 του παρόντοσ νόμου και δφναται επίςθσ να διακρατθκεί για 

να καλυφκοφν πικανζσ μελλοντικζσ ηθμιζσ. 

Τα κζρδθ τθσ Εταιρείασ υπολογίηονται όπωσ προβλζπεται ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό, ςτο 

κεφάλαιο  « Ρρότυπα χρθματοοικονομικισ αναφοράσ και πλαίςιο για τθν προετοιμαςία τθσ 

χρθματοοικονομικισ αναφοράσ»  . Θ διανομι των κερδϊν τθσ Εταιρείασ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και του άρκρου 200, εγκρίνεται από τθν ετιςια τακτικι 

γενικι ςυνζλευςθ.  

 2. Οι διατάξεισ του άρκρου 12 του ν. 3864/2010 και οι διατάξεισ των παραγράφων 14 ζωσ 

και 18 του άρκρου 2 του ν. 3986/2011 εξακολουκοφν να εφαρμόηονται από το ΤΧΣ και το 

ΤΑΙΡΕΔ αντίςτοιχα, «και το ΤΧΣ κα μεταφζρει τα ποςά απευκείασ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο». 

13. Το άρκρο 200 του ν. 4389/2016 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

 

«Άρκρο 200 

Επενδυτικι Ρολιτικι 

 1. Ο Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ τθσ Εταιρείασ κα πρζπει να περιλαμβάνει κεφάλαιο 

Επενδυτικισ Ρολιτικισ. Οι επενδυτικζσ αποφάςεισ τθσ Εταιρείασ και των άμεςων 

κυγατρικϊν  (εκτόσ του ΤΧΣ) κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ Επενδυτικισ 

Ρολιτικισ, ςε ςχζςθ με τουσ αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ επενδφςεων.  

2. Ροςά τα οποία διακρατοφνται για επενδφςεισ που κα πραγματοποιθκοφν από τθν 

Εταιρεία ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του άρκρου 199, παράγραφοσ 1, περίπτ.β, 



 

 

υποπερίπτωςθ ββ και με τισ προβλζψεισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ ςτο κεφάλαιο τθσ 

Επενδυτικισ Ρολιτικισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τουσ ακόλουκουσ ςκοποφσ: 

 (α) Για επενδφςεισ ςτισ λοιπζσ, ι ςτισ άμεςεσ κυγατρικζσ (εκτόσ του ΤΧΣ) 

 (β) Για επενδφςεισ ςε εταιρείεσ ι  περιουςιακά ςτοιχεία τα οποία δεν αποτελοφν άμεςεσ ι 

λοιπζσ κυγατρικζσ τθσ Εταιρείασ.  

(γ) Για διακράτθςθ ωσ αποκεματικά για μελλοντικζσ επενδφςεισ 

Συγκεκριμζνεσ επενδυτικζσ αποφάςεισ ςχετικά με τα ποςά που διατίκενται ςτουσ ςκοποφσ 

μποροφν να λθφκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Επενδυτικισ Ρολιτικισ. 

 3. Ροςά τα οποία αποδίδονται ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ωσ μζριςμα ςφμφωνα με τθν 

υποπερίπτωςθ αα τθσ περιπτ. β τθσ παρ. 1 του άρκρου 199, χρθςιμοποιοφνται από το 

Ελλθνικό Δθμόςιο για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ςυμμετοχισ του ςε επενδφςεισ,  ςε ζργα 

επιλζξιμα για χρθματοδότθςθ των  κεματικϊν ςτόχων του ΕΣΡΑ τθσ τρζχουςασ ι επόμενων 

προγραμματικϊν περιόδων, ζργα ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005, είτε βάςει ειδικισ νομοκεςίασ  ι 

ζργα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΤΕπ ι άλλουσ ευρωπαϊκοφσ ι διεκνείσ 

χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ Τα εν λόγω ζργα χρθματοδοτοφνται από το εκνικό ι το 

ςυγχρθματοδοτοφμενο ςκζλοσ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΡΔΕ) *του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ+, μζςω ειδικοφ λογαριαςμοφ με τίτλο 

«Χρθματοδότθςθ ζργων ΡΔΕ για επενδφςεισ του άρκρου 200 παρ. 3 του ν. 4389/2016» που 

τθρείται για το ςκοπό αυτό ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Τα ποςά που διατίκενται για τον 

ςκοπό αυτό ετθςίωσ αποτελοφν ζςοδο του ΡΔΕ, εγγράφεται δε, ιςόποςθ πρόςκετθ 

πίςτωςθ ςτο ΡΔΕ *του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ+, θ οποία δαπανάται κακ’ 

υπζρβαςθ του ςυνολικοφ ορίου του ΡΔΕ του ζτουσ κατά το οποίο πραγματοποιείται θ 

διάκεςθ. Θ μεταφορά τθσ εν λόγω πίςτωςθσ ςτον ανωτζρω ειδικό λογαριαςμό βαρφνει τον 

Ρροχπολογιςμό Δθμοςίων Επενδφςεων του ζτουσ κατά το οποίο πραγματοποιείται και 

ενταλματοποιείται ζναντι αυτοφ.  Θ επιλογι, θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ των ζργων 

πραγματοποιείται από τισ αρμόδιεσ κατά περίπτωςθ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ των άρκρων 6, 7 

και 62 του ν. 4314/2014 ςφμφωνα με το Σφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου του ΕΣΡΑ, το 

οποίο εφαρμόηεται αναλόγωσ. Ο ςυντονιςμόσ των απαιτοφμενων ενεργειϊν διενεργείται 

από τθν Ειδικι Υπθρεςία Συντονιςμοφ τθσ Εφαρμογισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 15 του ν. 

4314/2014, θ οποία, επιπλζον, υποβάλλει προσ το Υπουργείο Οικονομικϊν ετιςια 

αναλυτικι ζκκεςθ προόδου υλοποίθςθσ και απολογιςμοφ εντόσ του πρϊτου τριμινου του 

επόμενου ζτουσ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  και 

Οικονομικϊν δφναται να ρυκμίηεται θ διαδικαςία και κάκε ειδικό κζμα για τθ διαχείριςθ, 

το ςυντονιςμό, τον ζλεγχο και τθ χρθματοδότθςθ των ωσ άνω ζργων από το ΡΔΕ. 



 

 

 4. Θ Επενδυτικι Ρολιτικι περιλαμβάνει και τθ διαδικαςία κακοριςμοφ των ποςοςτϊν από 

τα κζρδθ τθσ Εταιρείασ τα οποία κα αποδίδονται ςε επενδφςεισ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 199, παράγραφοσ 1, περίπτ.β, υποπερίπτωςθ ββ κακϊσ και για τον επιμεριςμό 

των ποςϊν ςε κάκε κατθγορία όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2. Ο 

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ ορίηει περαιτζρω τθ διαδικαςία επιλογισ των επενδφςεων από τθν 

Εταιρεία  ανά κατθγορία. 

5. Θ Επενδυτικι Ρολιτικι κα περιλαμβάνει λεπτομζρειεσ ςχετικά με τισ ακόλουκεσ αρχζσ:  

(α) Απαιτιςεισ ωσ προσ τθν απόδοςθ των επενδφςεων τθσ παραγράφου 2, περίπτωςθ α  

(β) Τισ απαιτιςεισ για τισ επενδφςεισ τθσ παραγράφου 2, περίπτωςθ β ςχετικά με: 

 αα) τθν απόδοςθ των επενδφςεων για τθν Εταιρεία 

 ββ) τισ κετικζσ επιπτϊςεισ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ για τθν Ελλθνικι Οικονομία  

 γγ) τουσ κλάδουσ ςτουσ οποίουσ τζτοιεσ επενδφςεισ μποροφν να 

πραγματοποιθκοφν και οι οποίοι κα υποδεικνφονται από τον Υπουργό Οικονομικϊν με τθν 

ζκδοςθ Υπουργικισ Απόφαςθσ 

(γ) Απαιτιςεισ για τθν επζνδυςθ των αποκεματικϊν τθσ Εταιρείασ, όπωσ αυτά ορίηονται 

ςτθν παράγραφο 2, περίπτωςθ γ  

 7. Τα ρευςτά διακζςιμα τθσ Εταιρείασ και των άμεςων κυγατρικϊν τθσ, πλθν του ΤΧΣ και 

του ΤΑΙΡΕΔ τθροφνται ςε λογαριαςμό ταμειακισ διαχείριςθσ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

ζωσ τθ λειτουργικι ζναρξθ του Ενιαίου Λογαριαςμοφ Θθςαυροφυλακίου, μζςω του οποίου 

κα γίνεται θ διαχείριςι τουσ. 

14. Το άρκρο 201 του ν. 4389/2016  τροποποιείται ωσ εξισ: 

α. Το πρϊτο και το δεφτερο εδάφιο  τθσ παρ. 5 αντικακίςτανται ωσ εξισ:  

«Ρριν από τθν αξιοποίθςθ οποιουδιποτε περιουςιακοφ ςτοιχείου τθσ Εταιρείασ ι των 

άμεςων κυγατρικϊν τθσ, πλθν των ΤΧΣ και ΤΑΙΡΕΔ, απαιτείται να γίνει τελικι αποτίμθςθ 

τθσ αξίασ του εν λόγω περιουςιακοφ ςτοιχείου ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 

Εςωτερικό Κανονιςμό. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ ι των 

άμεςων κυγατρικϊν τθσ, εκτόσ των ΤΧΣ και ΤΑΙΡΕΔ, είναι δυνατόν, αντί τθσ αποτίμθςθσ που 

αναφζρεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο, να δοκεί αιτιολογθμζνθ γνϊμθ (fairness opinion) 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι εταιρείασ επενδφςεων για το δίκαιο και το εφλογο τθσ 

προτεινόμενθσ ςυναλλαγισ.»,  

β. Το τζταρτο εδάφιο  τθσ  παρ. 5 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Οι διατάξεισ του άρκρου 35 του ν. 4129/2013 εφαρμόηονται αναλόγωσ για τον 

προςυμβατικό ζλεγχο των ςυμβάςεων που ςυνάπτονται με ςκοπό τθν αξιοποίθςθ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ και των άμεςων κυγατρικϊν τθσ (εκτόσ των ΤΧΣ και 



 

 

ΤΑΙΡΕΔ), εφόςον το τίμθμα ι τα ζςοδα από τθν αξιοποίθςθ υπερβαίνουν το ποςό των 

πεντακοςίων χιλιάδων (500.000), ευρϊ, με τθν εξαίρεςθ των ςυμβάςεων των παραγράφων 

7 και 8 του παρόντοσ άρκρου.» 

γ. Στισ παρ. 7 και 8 του άρκρου 201, πριν τθ λζξθ « κυγατρικζσ» τίκεται θ λζξθ « άμεςεσ».  

δ. Θ παράγραφοσ 9 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Θ Εταιρεία, με τθν επιφφλαξθ του προοιμίου του παραρτιματοσ Ε του παρόντοσ νόμου 

μπορεί να αποδζχεται   δθμόςιεσ προςφορζσ κινθτϊν αξιϊν που υποβάλλονται ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του ν. 3461/2006 (Α`106) για τισ ςυμμετοχζσ που διακζτει ςτισ λοιπζσ 

κυγατρικζσ.» 

ε. Στο πρϊτο εδάφιο τθσ  παρ.  11 του άρκρου 201 του ν. 4389/2016 οι λζξεισ «να 

ςυνάπτει», «να ςυνομολογεί», « να αποδζχεται» αντικακίςταται με τισ λζξεισ « να 

ςυνάπτουν», « να ςυνομολογοφν», « να αποδζχονται». 

ςτ. Στθν παρ. 12  θ φράςθ « ι των άμεςων κυγατρικϊν τθσ» αντικακίςταται με τθ φράςθ « 

ι των άμεςων και λοιπϊν κυγατρικϊν τθσ». 

15. Θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 202 του ν. 4389/2016 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Πλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου   τθσ Εταιρείασ, τα μζλθ των οργάνων διοίκθςθσ 

των άμεςων κυγατρικϊν τθσ, κακϊσ και τα ανϊτερα ςτελζχθ τθσ διοίκθςθσ των ανωτζρω 

νομικϊν προςϊπων υποβάλλουν διλωςθ περιουςιακισ κατάςταςθσ, όπωσ εξειδικεφεται 

ςτισ διατάξεισ του ν. 3213/2003  (Α`309).» 

16. Το άρκρο 203 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) τροποποιείται ωσ εξισ: 

α. Ο τίτλοσ του άρκρου αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Θζματα προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ και Άμεςων κυγατρικϊν τθσ» 

β. Θ παράγραφοσ 3 αντικακίςταται ωσ εξισ:  

«Θ Εταιρεία και οι άμεςεσ κυγατρικζσ τθσ, μποροφν να αποφαςίςουν τθ μεταφορά 

εργαηομζνων από τθν Εταιρεία ςτισ κυγατρικζσ αυτζσ ι από μία από τισ κυγατρικζσ αυτζσ 

ςε άλλθ ι ςτθν Εταιρεία.» 

γ. Στο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 4 προςτίκεται εδάφιο ωσ εξισ:  

«και κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ που ρυκμίηει κζματα 

αποςπάςεων μεταξφ δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται με τθν περ.α τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (Αϋ143)». 

17. Το Αρχικό Καταςτατικό τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ Α.Ε., το 

οποίο κυρϊκθκε με το άρκρο 204 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), τροποποιείται ωσ εξισ:  

α. Στο Άρκρο 2 προςτίκεται παράγραφοσ 2 ωσ εξισ:  



 

 

«Στο πλαίςιο του ςκοποφ τθσ, θ Εταιρεία, κατζχει ςυμμετοχζσ του δθμοςίου ςε επιχειριςεισ 

του ν.3429/2005, τισ οποίεσ διαχειρίηεται επαγγελματικά επαυξάνει τθν αξία τουσ και 

αξιοποιεί ςφμφωνα με 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. Οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ που 

ελζγχονται, ςφμφωνα με το παρόν, από τθν Εταιρεία: (α) υπόκεινται ςε κατάλλθλθ 

εποπτεία ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, (β) 

υλοποιοφν και υποςτθρίηουν τισ εφαρμοςτζεσ τομεακζσ πολιτικζσ τθσ Κυβζρνθςθσ, (γ) 

αναλαμβάνουν κατόπιν ανάκεςθσ τθν παροχι Υπθρεςιϊν Γενικοφ και Γενικοφ Οικονομικοφ 

Συμφζροντοσ (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μζςω τθσ εκτζλεςθσ υποχρεϊςεων δθμόςιασ υπθρεςίασ 

ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία, και τισ κοινζσ αξίεσ τθσ Ζνωςθσ που 

περιλαμβάνονται ςε αυτιν.», και θ παράγραφοσ 2 αναρικμείται ωσ παράγραφοσ 3.β. Στο 

Άρκρο 9, θ παράγραφοσ 1 αντικακίςταται ωσ  εξισ: «Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρίασ 

αποτελείται από πζντε (5) ζωσ εννζα (9) μζλθ. Θ κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

ορίηεται ςε τζςςερα (4) ζτθ.» 

γ. Στο άρκρο 10, θ παράγραφοσ 3 αντικακίςταται ωσ  εξισ: «Θ απαιτοφμενθ απαρτία και 

πλειοψθφία για τθ λιψθ αποφάςεων από το διοικθτικό ςυμβοφλιο ρυκμίηονται ςτο άρκρο 

192 του νόμου.» 

δ. Στθν παράγραφο 1 του Άρκρου 11, θ περίπτωςθ α. αντικακίςταται ωσ  εξισ: 

«Εκπροςωπεί τθν Εταιρία δικαςτικά και εξωδικαςτικά, περιλαμβανομζνθσ τθσ 

εκπροςϊπθςθσ αυτισ ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ των κυγατρικϊν τθσ ψθφίηοντασ κατά τον 

τρόπο που τον ζχει εξουςιοδοτιςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο.», και ςτο τζλοσ τθσ 

περίπτωςθσ  κ. προςτίκενται οι λζξεισ: «,κακϊσ και των λοιπϊν  κυγατρικϊν ςτισ οποίεσ 

αςκεί τα απαραίτθτα δικαιϊματα ψιφου.».  

ε. Στο άρκρο 13, θ παράγραφοσ 1 αντικακίςταται ωσ  εξισ: «Το Εποπτικό Συμβοφλιο 

διορίηεται, λειτουργεί και ζχει τισ αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 191 του 

Νόμου.» 

18. Το άρκρο 205 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) καταργείται.  

19. Στο άρκρο 210 του ν. 4389/2016 (Αϋ 94), οι παράγραφοι 2, 3 και 5 αντικακίςτανται ωσ 

εξισ:  «2. Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 6β του άρκρου 31 του ν. 4141/2013 εφαρμόηονται 

αναλόγωσ για τισ λοιπζσ κυγατρικζσ του παρόντοσ νόμου 3. Εγγυιςεισ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου που ζχουν δοκεί υπζρ εταιριϊν που μεταβιβάηονται ςτθν Εταιρεία, προσ τθν 



 

 

Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων παραμζνουν ςε ιςχφ και δφναται να ανανεϊνονται,  να 

παρατείνονται ι να χορθγοφνται νζεσ για όςο διάςτθμα θ Εταιρεία ςυμμετζχει ςτο μετοχικό 

κεφάλαιο των εταιριϊν αυτϊν», 

 «5. Από τθ μεταβίβαςθ ςτθν Εταιρεία των ςυμμετοχϊν του δθμοςίου επί των επιχειριςεων 

του ν.3429/2005, ςφμφωνα με το άρκρο 197, καταργείται κάκε διάταξθ που 

περιλαμβάνεται ςτον ιδρυτικό νόμο ι τα καταςτατικά των επιχειριςεων αυτϊν, και θ οποία 

προβλζπει διαφορετικό τρόπο λειτουργίασ ι λιψθσ αποφάςεων ωσ προσ τα δικαιϊματα 

του μετόχου, τθν εκλογι μελϊν ΔΣ, και κάκε άλλο ηιτθμα ςχετικό με τθ λειτουργία τουσ και 

θ οποία ζρχεται ςε αντίκεςθ με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ωσ προσ τα 

ηθτιματα αυτά και του κ.ν. 2190/1920», θ παράγραφοσ 6 αναρικμείται ςε 5 και θ 

παράγραφοσ 7 καταργείται. 

20. Θ ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 197 αρχίηει τθν 1.1.2018 και τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 198 του ν. 4389/2016 αρχίηει με τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

21. Στθν παρ. 3 του άρκρου 1 του ν. 3986/2011 ( Α’ 152), όπωσ αυτι τροποποιικθκε με το 

άρκρο 13 του ν. 4389/2016 και τθν παρ. 4 του άρκρου όγδοου του ν. 4393/2016 (Αϋ106), 

διαγράφονται οι λζξεισ « εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 202 του νόμου για 

τθν ίδρυςθ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Συμμετοχϊν και Ρεριουςίασ ΑΕ».  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’  

ΣΥΣΤΑΣΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΕΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

Σφςταςθ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 

Άρκρο 381 

Σφςταςθ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ  

 1. Στο Υπουργείο Οικονομικϊν ςυςτινεται νζα Υπθρεςία, επιπζδου Διεφκυνςθσ με 

τίτλο «Διεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ», υπαγόμενθ απευκείασ ςτον Υπουργό 

Οικονομικϊν. 

 2. Ο Ειςαγγελζασ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ (άρκρο 17Α ν. 2523/1997, Α 179), ζχει 

τθν κακοδιγθςθ και το ςυντονιςμό λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ.  

3. Θ κατά τόπο αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ εκτείνεται ςε όλθ τθν Επικράτεια. 

4. Ππου ςτο παρόν Κεφάλαιο γίνεται αναφορά ςε «Υπθρεςία», νοείται θ 

«Διεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ». 



 

 

 

Άρκρο 382 

Αποςτολι και Αρμοδιότθτεσ 

 1. Αποςτολι τθσ Υπθρεςίασ είναι αποκλειςτικά θ διενζργεια ερευνϊν, 

προκαταρκτικισ εξζταςθσ ι προανάκριςθσ για τθν εξακρίβωςθ τζλεςθσ μείηονοσ ποινικισ 

απαξίασ φορολογικϊν εγκλθμάτων που προβλζπονται ςτα άρκρα 66 επ. του Κϊδικα 

Φορολογικισ Διαδικαςίασ (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/93, Αϋ170) και οποιωνδιποτε άλλων απολφτωσ 

ςυναφϊν οικονομικϊν εγκλθμάτων, που βλάπτουν ςοβαρά τα ςυμφζροντα του ελλθνικοφ 

δθμοςίου και τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, κατόπιν παραγγελίασ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ ι του αναπλθρωτι του ι των ειςαγγελικϊν λειτουργϊν που τον επικουροφν, 

υπό τθν εποπτεία του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ.  

 2. Θ Υπθρεςία είναι αρμόδια για: 

 α) τθν διενζργεια ερευνϊν, προκαταρκτικισ εξζταςθσ ι προανάκριςθσ για τθν 

εξακρίβωςθ τζλεςθσ φορολογικϊν εγκλθμάτων και οποιωνδιποτε άλλων ςυναφϊν 

οικονομικϊν εγκλθμάτων, ςφμφωνα με τθν κατά τθν παρ. 1 αποςτολι τθσ, αποκλειςτικά 

κατόπιν παραγγελίασ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ι του αναπλθρωτι του ι 

των ειςαγγελικϊν λειτουργϊν που τον επικουροφν, 

 β) τθ ςφνταξθ ποριςματικϊν εκκζςεων ςε εκτζλεςθ των ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν 

που τθσ απευκφνονται, 

 γ) τθ διοικθτικι υποςτιριξθ και μζριμνα και τθν εξαςφάλιςθ των υλικϊν και μζςων, 

που απαιτοφνται για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ, και 

 δ) τθ ςυλλογι, τιρθςθ και διαρκι ενθμζρωςθ του αρχείου τθσ ςχετικά με τθν 

εκνικι, ευρωπαϊκι και διεκνι νομοκεςία που αφορά ςτθν αποκάλυψθ και δίωξθ 

φορολογικϊν και οποιωνδιποτε άλλων ςυναφϊν οικονομικϊν εγκλθμάτων κακϊσ και 

τιρθςθ αρχείου διοικθτικισ και ποινικισ νομολογίασ για τα κζματα αυτά. 

 3. Το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του ζχει τθν 

ιδιότθτα των ειδικϊν ανακριτικϊν υπαλλιλων και κατόπιν παραγγελίασ του Ειςαγγελζα 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ι του αναπλθρωτι του ι των ειςαγγελικϊν λειτουργϊν που τον 

επικουροφν: 

α) προβαίνει ςτθ διενζργεια ανακριτικϊν πράξεων, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 

ιςχφουςεσ κάκε φορά ειδικζσ διατάξεισ και τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ, 

για τα αδικιματα που προβλζπονται από τθ ςχετικι νομοκεςία και εμπίπτουν ςτθν κακ` 

φλθν αρμοδιότθτα του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, 



 

 

 β) λαμβάνει γνϊςθ και διενεργεί ζρευνεσ επί φορολογικϊν δεδομζνων, ιτοι 

φορολογικϊν δθλϊςεων, φορολογικϊν ςτοιχείων και κάκε άλλου υποχρεωτικοφ και 

προαιρετικοφ βιβλίου και ςτοιχείου που ορίηεται από τθ φορολογικι νομοκεςία. Θ 

πρόςβαςθ ςτα ςυγκεκριμζνα δεδομζνα περιορίηεται ςε αυτά που είναι απαραίτθτα για τθν 

εκτζλεςθ των ειςαγγελικϊν παραγγελιϊν που αναφζρονται ςτθν παρ. 1. Ο ζλεγχοσ των 

βιβλίων και ςτοιχείων γίνεται ςτα γραφεία τθσ Υπθρεςίασ ι ςτθν επαγγελματικι 

εγκατάςταςθ του ελεγχόμενου. 

 γ) καλεί εγγράφωσ τον ελεγχόμενο ι άλλο πρόςωπο να δϊςει πλθροφορίεσ για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ ζρευνασ, κακϊσ και να παρζχει αντίγραφα μζρουσ των βιβλίων και 

ςτοιχείων ι οποιουδιποτε ςυναφοφσ εγγράφου, ςυμπεριλαμβανομζνων πελατολογίων και 

καταλόγων προμθκευτϊν και αντίγραφα των θλεκτρονικϊν αρχείων, εφόςον αυτά 

εκδίδονται μθχανογραφικά. 

 δ) ενεργεί κάκε αναγκαία εξζταςθ ι ζρευνα ςτθν επαγγελματικι εγκατάςταςθ του 

ελεγχόμενου, ςτον τόπο παροχισ των υπθρεςιϊν, κακϊσ και ςτα μεταφορικά μζςα. 

 ε) ενεργεί ζρευνεσ εγγράφων και λοιπϊν ςτοιχείων που δεν ευρίςκονται ςτο χϊρο 

τθσ επαγγελματικισ απαςχόλθςθσ του ελεγχόμενου τθρϊντασ τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ 

του ΚΡΔ. 

 ςτ) λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και ςτοιχείων, κακϊσ και λοιπϊν εγγράφων, 

για τα οποία ο ελεγχόμενοσ δθλϊνει ότι αντιπροςωπεφουν ακριβι αντίγραφα. Οι 

διενεργοφντεσ τθν ζρευνα δφνανται να απαιτοφν από τον ελεγχόμενο ι τον εκπρόςωπο του 

να παρίςταται ςτον τόπο, όπου διενεργείται ο ζλεγχοσ, και να απαντά ςε ερωτιματα που 

του τίκενται, ϊςτε να διευκολφνεται θ διενζργεια τθσ ζρευνασ. Σε περίπτωςθ κατά τθν 

οποία τα βιβλία και ςτοιχεία τθροφνται ςε θλεκτρονικι μορφι, θ υπθρεςία ζχει δικαίωμα 

πρόςβαςθσ ςε οποιαδιποτε φυλαςςόμενα αρχεία, κακϊσ και ςτα λογιςτικά προγράμματα 

και τισ πλθροφορίεσ που ζχουν καταχωριςτεί ςε αυτά ενϊ δικαιοφται να λαμβάνει τα 

θλεκτρονικά αρχεία ςε αναγνϊςιμθ θλεκτρονικι ι ζντυπθ μορφι. 

 η) κατάςχει βιβλία και ςτοιχεία που τθροφνται ι διαφυλάςςονται ςφμφωνα με τθ 

φορολογικι νομοκεςία, οποιαδιποτε άλλα ανεπίςθμα βιβλία, ζγγραφα, αρχεία, ςτοιχεία, 

θλεκτρονικά μζςα αποκικευςθσ και μεταφοράσ δεδομζνων προκειμζνου να διαςφαλιςτεί 

θ αποδεικτικι αξία αυτϊν. 

 4. Οι ελεγκτζσ τθσ Υπθρεςίασ, ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ παραγγελιϊν των 

ειςαγγελικϊν λειτουργϊν του παρόντοσ άρκρου, ζχουν πρόςβαςθ ςτα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα που διαχειρίηεται θ Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Εςόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

γνωςτοποιϊντασ ςτθν τελευταία τθν πρόςβαςθ αυτι, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 



 

 

ιχνθλαςιμότθτασ και πρόςβαςθσ ςτα ςυςτιματα τθσ Α.Α.Δ.Ε., και λαμβάνουν οποιαδιποτε 

πλθροφορία ι ςτοιχείο που αφορά ι είναι χριςιμο για τθ ςυγκεκριμζνθ υπόκεςθ που 

ερευνοφν. Θ πρόςβαςθ αφορά ςε πλθροφορίεσ ι ςτοιχεία προςδιοριςμζνων φυςικϊν και 

νομικϊν προςϊπων και κάκε είδουσ νομικϊν οντοτιτων με εντοπιςμζνο αρικμό 

φορολογικοφ μθτρϊου.  Θ προαναφερκείςα πρόςβαςθ των ελεγκτϊν τθσ Υπθρεςίασ δεν 

υπόκειται ςε περιοριςμοφσ διατάξεων περί φορολογικοφ απορριτου, υποχρεοφνται, όμωσ, 

αυτοί ςτθν τιρθςθ των διατάξεων περί εχεμφκειασ του άρκρου 26 του Υπαλλθλικοφ 

Κϊδικα. 

 5. Οι ελεγκτζσ τθσ Υπθρεςίασ ζχουν πρόςβαςθ ςτο «Σφςτθμα Μθτρϊων Τραπεηικϊν 

Λογαριαςμϊν και Λογαριαςμϊν Ρλθρωμϊν» ςφμφωνα με τα άρκρα 62 και 63 του ν. 

4170/2013 (Αϋ 163) και ςτα λοιπά πλθροφοριακά ςυςτιματα και τισ βάςεισ δεδομζνων που 

διαχειρίηονται άλλεσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ αςφαλείασ του 

κάκε ςυςτιματοσ, μθ υποκείμενοι ςε περιοριςμοφσ διατάξεων περί τραπεηικοφ και 

επαγγελματικοφ απορριτου και απορριτου των ςτοιχείων, υποχρεοφνται, όμωσ, αυτοί 

ςτθν τιρθςθ των διατάξεων περί εχεμφκειασ του άρκρου 26 του Υπαλλθλικοφ Κϊδικα.  

 6. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Υπθρεςίασ αςκοφνται παράλλθλα και ανεξάρτθτα από 

λοιπζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Οικονομικϊν. Το προςωπικό αυτισ τελεί ςε διαρκι 

ετοιμότθτα για τθν ταχεία επζμβαςι του, όταν παρίςταται ανάγκθ, και κεωρείται ότι 

βρίςκεται ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία ςε κάκε τόπο και χρόνο, κάκε φορά που κακίςταται 

αναγκαία θ παρζμβαςι του, πάντοτε, όμωσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, και τισ 

εντολζσ των προϊςταμζνων του και του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

 7. Θ Υπθρεςία ςυνεργάηεται και ανταλλάςςει πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, που ζχουν 

ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ αποςτολισ τθσ, με άλλεσ αρχζσ, υπθρεςίεσ και φορείσ του 

εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ και δφναται να ςυμμετζχει ςε κεςμοκετθμζνα 

διχπθρεςιακά όργανα. Με τθν επιφφλαξθ και τουσ όρουσ του παρόντοσ νόμου, οι 

αςτυνομικζσ, λιμενικζσ, ςτρατιωτικζσ και λοιπζσ αρχζσ και υπθρεςίεσ, υποχρεοφνται, όταν 

τουσ ηθτθκεί, να ςυνδράμουν άμεςα και αποτελεςματικά τουσ υπαλλιλουσ τθσ Υπθρεςίασ 

κακϊσ επίςθσ και να χορθγοφν κάκε ςχετικι πλθροφορία ι ςτοιχείο. Θ ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν με υπθρεςίεσ και φορείσ του εξωτερικοφ αφορά μόνο ςτθν ποινικι 

διερεφνθςθ των υποκζςεων που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Υπθρεςίασ και δεν 

ςχετίηεται κακ’ οιονδιποτε τρόπο με τθν αμοιβαία διοικθτικι ςυνδρομι του άρκρου 29 του 

Κ.Φ.Δ.  



 

 

8. Θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτεί από τισ αρμόδιεσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτατιςτικά ςτοιχεία, κακϊσ και άλλα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ 

ςχετικά με υποκζςεισ αρμοδιότθτάσ τθσ. 

9. Θ Υπθρεςία μπορεί να ηθτεί από τισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ και ειςαγγελικζσ αρχζσ 

ςτατιςτικά ςτοιχεία, κακϊσ και πλθροφορίεσ για τθ δικονομικι πορεία των υποκζςεων 

αρμοδιότθτάσ τθσ και να λαμβάνει αντίγραφα βουλευμάτων, δικαςτικϊν αποφάςεων και 

άλλων πράξεων των δικαςτικϊν και ειςαγγελικϊν αρχϊν. 

 10. Με τθν επιφφλαξθ των ειδικότερων ρυκμίςεων τθσ παρ. 4, θ πρόςβαςθ τθσ 

Υπθρεςίασ ςε πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, όπου αναφζρεται ςτα άρκρα του παρόντοσ νόμου, 

επιτρζπεται ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ παραγγελιϊν του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ ι του αναπλθρωτι του ι των ειςαγγελικϊν λειτουργϊν που τον επικουροφν. Θ 

πρόςβαςθ αυτι διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατυπϊςεισ του πρϊτου εδάφιου τθσ παρ. 8 

του άρκρου 17Α του ν. 2523/1997 και ςε κάκε περίπτωςθ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ 

κανόνεσ ιχνθλαςιμότθτασ.  

 11. Μζχρι τθν τριακοςτι πρϊτθ Μαρτίου κάκε ζτουσ, θ Υπθρεςία υποβάλλει 

ζκκεςθ πεπραγμζνων τθσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ ςτον Ειςαγγελζα Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ και ςτουσ Υπουργοφσ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων 

και Οικονομικϊν. Στθν ζκκεςθ αναφζρονται ο αρικμόσ ερευνϊν και θ διαδικαςτικι πορεία 

τουσ. Θ ζκκεςθ αναρτάται ςτθν  ιςτοςελίδα του Υπουργείου Οικονομικϊν ςτο διαδίκτυο το 

αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά τθν υποβολι τθσ, όπου και παραμζνει αναρτθμζνθ για 

πζντε (5) ζτθ. 

 

Άρκρο 383  

Βαςικι διάρκρωςθ  

 1. Θ Διεφκυνςθ διαρκρϊνεται ςτθν Υποδιεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ και ςε δφο αυτοτελι Τμιματα.  

 2. Θ Υποδιεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ζχει ωσ προϊςτάμενο 

Υποδιευκυντι και απαρτίηεται από τζςςερα (4) Τμιματα (Αϋ,Βϋ, Γϋ, Δϋ) Ερευνϊν.  

 3. Τα αυτοτελι Τμιματα υπάγονται απευκείασ ςτον Ρροϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ 

και είναι τα εξισ: 

 α) Τμιμα Διοικθτικισ και Οικονομικισ Υποςτιριξθσ και 

 β) Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ. 

 

Άρκρο 384  



 

 

Στελζχωςθ 

 1.Για τθ ςτελζχωςθ τθσ Διεφκυνςθσ ςυνιςτϊνται 135 κζςεισ ελεγκτϊν. Για τθ 

διοικθτικι υποςτιριξι τθσ, επιτρζπεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν θ 

κατανομι δεκαπζντε οργανικϊν κζςεων από τισ προβλεπόμενεσ ςτα άρκρα 86 και 87 του 

π.δ. 142/2017 (Αϋ181 ). 

 2. Θ πλιρωςθ των οργανικϊν κζςεων διοικθτικοφ προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ 

διενεργείται:  

 α) με μετακίνθςθ υπαλλιλων του Υπουργείου Οικονομικϊν,  

 β) με μετάταξθ ι απόςπαςθ δθμοςίων υπαλλιλων ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ενιαίου Συςτιματοσ Κινθτικότθτασ (ν. 4440/2016, Αϋ224 ), 

 γ) με διοριςμό ςφμφωνα με το ν. 2190/1994 (Αϋ28,) όπωσ ιςχφει. 

 3. Οι κζςεισ ελεγκτϊν καλφπτονται, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων για το Ενιαίο 

Σφςτθμα Κινθτικότθτασ, με αποςπάςεισ μονίμου προςωπικοφ και προςωπικοφ με ςχζςθ 

εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου προςωπικοφ που υπθρετεί ςε φορείσ του 

δθμόςιου ι ευρφτερου δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ ορίηεται από τισ διατάξεισ του ν. 

1256/1982 (Αϋ65), όπωσ ιςχφει, ςυμπεριλαμβανομζνων ενςτόλων, κακϊσ και ειδικοφ 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, που κα ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του προανακριτικοφ 

ζργου. Για τθ διενζργεια των ανωτζρω αποςπάςεων εκδίδεται πρόςκλθςθ του αρμόδιου 

Υπουργοφ, φςτερα από ειςιγθςθ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, με τθν οποία 

κακορίηονται ο αρικμόσ των κζςεων που κα καλυφκοφν, τα απαιτοφμενα τυπικά και 

ουςιαςτικά προςόντα των υποψθφίων για τθν κάλυψθ των κζςεων αυτϊν, κακϊσ και ο 

χρόνοσ και ο τρόποσ υποβολισ αίτθςθσ των ενδιαφερομζνων, θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 

των αιτιςεϊν τουσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.  

4. Θ απόςπαςθ των ελεγκτϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 3, ςυμπεριλαμβανομζνων και 

αυτϊν που αναφζρονται ςτθν περ. αϋ τθσ παρ. 11 του παρόντοσ άρκρου, διενεργείται με 

κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του οικείου Υπουργοφ ι του Διοικθτι τθσ 

Α.Α.Δ.Ε., κατόπιν ειδικισ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, φςτερα από ειςιγθςθ του 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, χωρίσ να απαιτείται γνϊμθ των οικείων υπθρεςιακϊν 

ςυμβουλίων, με επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο άρκρο 25 του Ν. 4389/2016 (Αϋ94). 

Υπάλλθλοι τθσ Α.Α.Δ.Ε., οι οποίοι ζχουν υπθρετιςει ζωσ και τθν ζναρξθ ιςχφοσ των 

διατάξεων του παρόντοσ, ςτα αυτοτελι Τμιματα Αϋ ζωσ Δ’ του ΚΕΦΟΜΕΡ, κακϊσ και οι 

υπάλλθλοι που μεταφζρκθκαν από το Σϊμα Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ςτθ Γενικι 

Γραμματεία Δθμοςίων Εςόδων τυγχάνουν αυξθμζνθσ μοριοδότθςθσ κατά τθ διαδικαςία τθσ 

πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ παροφςασ παραγράφου. 



 

 

 5. Θ διάρκεια τθσ απόςπαςθσ των ελεγκτϊν ορίηεται διετισ με δυνατότθτα 

ανανζωςθσ για ζνα ζτοσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία τθσ παραγράφου 4 . 

6. Ο χρόνοσ τθσ απόςπαςθσ λογίηεται, για κάκε ςυνζπεια, ωσ χρόνοσ ςυνεχοφσ και 

πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι κζςθ του υπαλλιλου. 

7. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του οικείου Υπουργοφ ι του 

Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε., φςτερα από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ, είναι δυνατόν να διακοπεί θ απόςπαςθ υπαλλιλου και πριν από τθ λιξθ τθσ, 

για ςοβαρό λόγο αναγόμενο ςτθν πλθμμελι άςκθςθ των υπθρεςιακϊν του κακθκόντων ι 

μετά από αίτθςθ του υπαλλιλου, αφοφ ςυνεκτιμθκοφν οι υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. 

 8. Για τθν επιλογι, τοποκζτθςθ και λιξθ τθσ κθτείασ των προϊςταμζνων τθσ 

Διεφκυνςθσ και των Τμθμάτων τθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4369/2016 (Αϋ33). Οι 

Ρροϊςτάμενοι τθσ Διεφκυνςθσ και των Τμθμάτων αυτισ προζρχονται από τουσ ελεγκτζσ και 

το διοικθτικό προςωπικό που υπθρετεί ςτθ Διεφκυνςθ.  

 9. Θ γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ του ζργου του Ειςαγγελζα 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, του αναπλθρωτι του και των ειςαγγελζων που τον επικουροφν 

εξακολουκεί να παρζχεται από το υφιςτάμενο αυτοτελζσ Τμιμα Γραμματείασ το οποίο 

λειτουργεί ςφμφωνα με τθν παρ. 9α του άρκρου 17Α του ν. 2523/1997. 

 10. α) Οι υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςτθν Υπθρεςία διατθροφν κατά το διάςτθμα 

που εργάηονται ςε αυτι όλεσ τισ τυχόν επιπλζον του μιςκοφ τακτικζσ αποδοχζσ και τα κάκε 

φφςθσ επιδόματα και απολαβζσ των λοιπϊν υπαλλιλων τθσ αυτισ κατθγορίασ, βακμοφ και 

μιςκολογικοφ κλιμακίου, του κλάδου ςτον οποίο ανικουν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ.  

 β) Οι υπάλλθλοι που αποςπϊνται ςτθν Υπθρεςία για το χρονικό διάςτθμα που 

υπθρετοφν ςε αυτι διατθροφν το ςφνολο των απολαβϊν τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. 

 γ) Για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των κακθκόντων των ελεγκτϊν τθσ Υπθρεςίασ 

είναι δυνατόν να καταβάλλεται ςε αυτοφσ επίδομα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

17 ν. 4354/2015 (Αϋ176). 

 11. α) Ειδικά και προσ διαςφάλιςθ τθσ άμεςθσ λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ και προσ 

ολοκλιρωςθ των εκκρεμϊν ελζγχων, αποςπϊνται με τθν διαδικαςία τθσ παρ. 4 του 

παρόντοσ άρκρου και τοποκετοφνται ςε αυτι κατ’ ανϊτατο όριο εξιντα (60) υπάλλθλοι τθσ 

Α.Α.Δ.Ε.  

β) α) Ειδικά και προσ διαςφάλιςθ τθσ άμεςθσ λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ και προσ 

ολοκλιρωςθ των εκκρεμϊν ελζγχων, αποςπϊνται με τθν διαδικαςία τθσ παρ. 4 του 



 

 

παρόντοσ άρκρου και τοποκετοφνται ςε αυτι κατ’ ανϊτατο όριο εξιντα (60) υπάλλθλοι τθσ 

Α.Α.Δ.Ε.  

β) Μόνο για τθν αρχικι λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ μζχρι πζντε (5) κζςεισ διοικθτικοφ 

προςωπικοφ  τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου  μποροφν να καλφπτονται με μονοετείσ 

αποςπάςεισ μόνιμου προςωπικοφ και προςωπικοφ  με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

αορίςτου χρόνου, που υπθρετεί ςτο Δθμόςιο ι ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, όπωσ αυτόσ 

ορίηεται από το ν. 1256/1982 όπωσ ιςχφει, εξαιρουμζνθσ τθσ Α.Α.Δ.Ε., χωρίσ δυνατότθτα 

ανανζωςθσ. Οι αποςπάςεισ αυτζσ κα πραγματοποιθκοφν κατά παρζκκλιςθ από τισ 

διατάξεισ του ενιαίου ςυςτιματοσ κινθτικότθτασ (ν. 4440/2016), με κοινι απόφαςθ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν και του αρμόδιου Υπουργοφ, φςτερα από ςχετικι ανακοίνωςθ - 

πρόςκλθςθ που κα εκδοκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν. 

 

Άρκρο 385  

Δαπάνεσ 

 1. Οι απαιτοφμενεσ πιςτϊςεισ για τθ λειτουργία του Υπθρεςίασ εγγράφονται κάκε 

ζτοσ ςε ειδικό φορζα του προχπολογιςμοφ του Υπουργείου Οικονομικϊν.  

 2. Θ δαπάνθ μιςκοδοςίασ των υπαλλιλων που αποςπϊνται ςτθν Υπθρεςία βαρφνει  

το φορζα υποδοχισ, ςε κάκε δε περίπτωςθ οι αποδοχζσ των υπαλλιλων που αποςπϊνται 

δεν υπολείπονται του ςυνόλου των αποδοχϊν και των λοιπϊν πρόςκετων αμοιβϊν που 

τουσ καταβάλλονταν από τον φορζα προζλευςθσ, με τισ προχποκζςεισ χοριγθςισ τουσ. Ο 

φορζασ υποδοχισ βαρφνεται επιπλζον με τισ δαπάνεσ οποιαςδιποτε τυχόν επιπλζον 

αμοιβισ των υπαλλιλων τθσ Υπθρεςίασ. 

 

Άρκρο 386 

Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του προςωπικοφ τθσ Υπθρεςίασ 

 1. Οι ελεγκτζσ και το λοιπό προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ δεν εξετάηονται, δεν 

διϊκονται και δεν ενάγονται για γνϊμθ που διατφπωςαν ι κζςθ που ζλαβαν κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Εξαιροφνται των ανωτζρω θ περίπτωςθ δόλου, θ παραβίαςθ 

του απορριτου των πλθροφοριϊν και ςτοιχείων που περιιλκαν ςε γνϊςθ τουσ κατά τθν 

άςκθςθ των κακθκόντων τουσ και θ παράβαςθ του κακικοντοσ εχεμφκειασ, ςτο οποίο 

υποχρεοφνται οι υπθρετοφντεσ ςτθν Υπθρεςία και μετά τθν αποχϊρθςι τουσ από αυτό. Οι 

ελεγκτζσ, εφόςον εξετάηονται ι διϊκονται ενϊπιον ποινικϊν δικαςτθρίων για 

αποδιδόμενεσ ςε αυτοφσ πράξεισ ι παραλείψεισ ςτισ οποίεσ προζβθςαν κατά τθν εκτζλεςθ 

των κακθκόντων τουσ ι ενάγονται ενϊπιον πολιτικϊν δικαςτθρίων για τθν ίδια αιτία, 



 

 

μποροφν να παρίςτανται και να εκπροςωποφνται ενϊπιον των ποινικϊν ι πολιτικϊν 

δικαςτθρίων από μζλοσ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, κατόπιν αιτιματοσ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν προσ το Νομικό Συμβοφλιο του Κράτουσ, το οποίο γίνεται 

υποχρεωτικά δεκτό. 

 2. Οι ελεγκτζσ τθροφν το απόρρθτο των πλθροφοριϊν και ςτοιχείων που περιιλκαν 

ςε γνϊςθ τουσ, κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. Θ υποχρζωςθ τιρθςθσ του 

απορριτου και του κακικοντοσ εχεμφκειασ αφορά το ςφνολο του προςωπικοφ που 

υπθρετεί ςτθν Υπθρεςία. 

 3. Ραραβιάςεισ του απορριτου ι του κακικοντοσ εχεμφκειασ, ςυνιςτοφν ςοβαρό 

λόγο για τθν ανάκλθςθ τθσ απόςπαςθσ του ελεγκτι. 

  

Άρκρο 387  

Διαδικαςία ςε περιπτϊςεισ ερευνϊν για τθν διακρίβωςθ τζλεςθσ εγκλθμάτων 

φοροδιαφυγισ 

 1. Ο Ειςαγγελζασ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ι ο αναπλθρωτισ του ι οι ειςαγγελικοί 

λειτουργοί που τον ςυνεπικουροφν, παραγγζλλουν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 

382 τθ διενζργεια προκαταρκτικισ εξζταςθσ ι προανάκριςθσ ςτουσ ελεγκτζσ τθσ Υπθρεςίασ 

για τθ διερεφνθςθ τζλεςθσ αδικθμάτων ποινικά κολάςιμθσ φοροδιαφυγισ και 

οποιωνδιποτε άλλων απολφτωσ ςυναφϊν οικονομικϊν εγκλθμάτων ςτο πλαίςιο τθσ 

αρμοδιότθτάσ τθσ. 

 2. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ, μετά τθν παραγγελία του Ειςαγγελζα 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, εκδίδει εντολζσ για τθ διενζργεια ερευνϊν αρμοδιότθτασ τθσ 

Υπθρεςίασ.  

 3. Οι ελεγκτζσ τθσ Υπθρεςίασ, διενεργοφν ζρευνα για τθν διαπίςτωςθ τζλεςθσ 

εγκλθμάτων φοροδιαφυγισ και λοιπϊν οικονομικϊν εγκλθμάτων. Τα πρόςωπα ςτα οποία 

αποδίδεται θ τζλεςθ αξιόποινθσ πράξθσ, κατά τθ διάρκεια των ερευνϊν, ζχουν όλα τα 

δικαιϊματα που προβλζπονται ςτον Κϊδικα Ροινικισ Δικονομίασ.  

 4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζρευνασ, και μόνο εφόςον προκφπτουν ενδείξεισ 

ποινικά κολάςιμθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 66 και επόμενα του ΚΦΔ, φοροδιαφυγισ, οι 

ελεγκτζσ τθσ Υπθρεςίασ ςυντάςςουν ποριςματικι ζκκεςθ, θ οποία γνωςτοποιείται προσ τον 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ και ακολοφκωσ διαβιβάηεται ςτθν Α.Α.Δ.Ε. μαηί με τον 

φάκελο τθσ υπόκεςθσ. Θ ποριςματικι ζκκεςθ πρζπει να είναι επαρκϊσ ςτοιχειοκετθμζνθ 

και αιτιολογθμζνθ και να ζχει ςυγκεκριμζνο μορφότυπο, πλθρϊντασ τα ελάχιςτα 

αντικειμενικά κριτιρια ελζγχου που εφαρμόηει θ Α.Α.Δ.Ε. 



 

 

 5. Σε περιπτϊςεισ που από τθν προανάκριςθ ι τθν προκαταρκτικι εξζταςθ 

προκφψουν ενδείξεισ τζλεςθσ και άλλων εγκλθμάτων, τα οποία δεν ςχετίηονται άμεςα με 

αυτά των άρκρων 66 επ. του ΚΦΔ, θ ςχθματιςκείςα δικογραφία δφναται να χωρίηεται ωσ 

προσ αυτά και ακολουκείται θ διαδικαςία τθσ παρ. 6 του άρκρου 17Α του ν. 2523/1997. 

 6. Για τισ ωσ άνω υποκζςεισ που διαβιβάηονται ςτθν Α.Α.Δ.Ε. ακολουκείται θ 

διαδικαςία που ορίηεται ςτο άρκρο 28Α του ΚΦΔ, που προςτίκεται με το άρκρο 390 του 

παρόντοσ.  

 7. Κατά τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ πράξθσ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, θ 

Α.Α.Δ.Ε. δφναται είτε να αφίςταται από τθν ποριςματικι ζκκεςθ τθσ Υπθρεςίασ, είτε να μθν 

εκδίδει τθν οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, κατόπιν ειδικισ και 

επαρκοφσ αιτιολογίασ, ιδίωσ, α) ςε περίπτωςθ που ςτθν ποριςματικι ζκκεςθ τθσ Υπθρεςίασ 

δεν ζχουν λθφκεί υπόψθ ι ζχουν εφαρμοςκεί εςφαλμζνα ερμθνευτικζσ εγκφκλιοι τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. επί των φορολογικϊν και τελωνειακϊν διατάξεων, ι θ νομολογία των δικαςτθρίων 

ι οι αποφάςεισ τθσ Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν, β) ςε περίπτωςθ προςκόμιςθσ νζων 

ςτοιχείων, γ) ςε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ του μορφότυπου τθσ ποριςματικισ ζκκεςθσ τθσ 

Α.Α.Δ.Ε., όπωσ ιςχφει ι δφναται να εξειδικεφεται.  

 8. Σε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ προςκομίςει νζα ςτοιχεία ςτθν αρμόδια 

ελεγκτικι υπθρεςία τθσ Α.Α.Δ.Ε. εντόσ τθσ προκεςμίασ των είκοςι (20) θμερϊν τθσ παρ. 2 

του άρκρου 28Α του Κ.Φ.Δ., θ τελευταία δφναται να τα διαβιβάηει ςτθν Υπθρεςία προσ 

αξιολόγθςθ, ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 28Α του 

Κ.Φ.Δ., όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 

 9. Σε περίπτωςθ μθ επαρκοφσ ςτοιχειοκζτθςθσ ι μθ τιρθςθσ του μορφότυπου τθσ 

ποριςματικισ ζκκεςθσ θ Α.Α.Δ.Ε. δφναται να αναπζμψει ςτθν Υπθρεςία αιτιολογθμζνα τον 

φάκελο τθσ υποκζςεωσ για περαιτζρω ζρευνα από αυτιν. Ο χρόνοσ που απαιτείται για τθν 

εν λόγω διαδικαςία δεν προςμετράται ςτθν προκεςμία του ενόσ (1) μθνόσ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 28Α του Κ.Φ.Δ., για τθν κοινοποίθςθ του 

προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου. 

 10. Στισ περιπτϊςεισ που μετά τθν ζρευνα που διενεργείται από τουσ ελεγκτζσ τθσ 

Υπθρεςίασ δεν προκφπτουν ενδείξεισ για τθν τζλεςθ αδικιματοσ ποινικά κολάςιμθσ 

φοροδιαφυγισ ι οποιουδιποτε άλλου αδικιματοσ, θ υπόκεςθ αρχειοκετείται από τον 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ και πικανολογοφμενεσ παραβάςεισ τθσ φορολογικισ 

νομοκεςίασ γνωςτοποιοφνται ςτθν Α.Α.Δ.Ε. ςφμφωνα με τθν προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 64 

του ν. 4472/2017 (Αϋ 74) διαδικαςία. 

 



 

 

Άρκρο 388 

Συντονιςμόσ τθσ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ και τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

 1. Θ Διεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ςτο πλαίςιο ειςαγγελικισ 

παραγγελίασ και θ Α.Α.Δ.Ε. διατθροφν αυτοτελϊσ το δικαίωμα ποινικισ ζρευνασ και 

φορολογικοφ ελζγχου, αντιςτοίχωσ.  

 2. Θ Α.Α.Δ.Ε. εξακολουκεί να δζχεται καταγγελίεσ και διατθρεί τθν αρμοδιότθτα 

φορολογικοφ ελζγχου των προςϊπων για τα οποία διεξάγεται ζρευνα από τθ Διεφκυνςθ 

Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

 3. Ρρογενζςτερεσ ι εν εξελίξει ζρευνεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. ι τθσ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ ςε ςχζςθ με τα κατά περίπτωςθ ελεγχόμενα πρόςωπα εκάςτου 

φορζα ςυνεκτιμϊνται κατά τθν ζναρξθ ελζγχου.  

 4. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων, του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. ςυςτινεται 

διχπθρεςιακό ςυντονιςτικό όργανο καταπολζμθςθσ φορολογικοφ εγκλιματοσ που 

ςυγκροτείται από α) Ειςαγγελικό Λειτουργό, που επικουρεί τον Ειςαγγελζα Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ και ορίηεται με πράξθ του, ωσ Ρρόεδρο, με τον αναπλθρωτι του, β) δφο (2) 

εκπροςϊπουσ τθσ Α.Α.Δ.Ε., που ορίηονται με πράξθ του Διοικθτι, ωσ μζλθ, με τουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ, y) δφο (2) εκπροςϊπουσ τθσ Διεφκυνςθσ Ερευνϊν Οικονομικοφ 

Εγκλιματοσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, που ορίηονται με πράξθ του Ρροϊςταμζνου τθσ 

Διεφκυνςθσ, ωσ μζλθ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, δ) ζναν (1) εκπρόςωπο του Σϊματοσ 

Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, που ορίηεται με πράξθ του Ειδικοφ Γραμματζα Σϊματοσ 

Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, με τον Αναπλθρωτι του, ε) ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικισ Αςτυνομίασ, που ορίηεται με πράξθ του Διευκυντι τθσ, με τον 

αναπλθρωτι του, και ςτ) ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ Αρχισ Καταπολζμθςθσ τθσ 

Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ 

Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ, που ορίηεται με 

πράξθ του Ρροζδρου τθσ, με τον αναπλθρωτι του. Με τθν ίδια απόφαςθ ρυκμίηεται κάκε 

αναγκαία λεπτομζρεια για τθ λειτουργία του οργάνου. 

 5. Αντικείμενο εργαςιϊν του διχπθρεςιακοφ ςυντονιςτικοφ οργάνου είναι: 

 α) θ αποφυγι επικαλφψεων του ζργου τθσ Υπθρεςίασ με το ελεγκτικό ζργο τθσ 

Α.Α.Δ.Ε., 

β) θ υποβολι προτάςεων προσ τον Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ για τθν 

προτεραιοποίθςθ των δράςεων τθσ Υπθρεςίασ,  



 

 

γ) θ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των υποκζςεων που αφοροφν ςε μείηονοσ 

ποινικισ απαξίασ φορολογικά εγκλιματα και οποιαδιποτε άλλα ςυναφι οικονομικά 

εγκλιματα που βλάπτουν ςοβαρά τα ςυμφζροντα του ελλθνικοφ δθμοςίου και τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ιδίωσ δε θ παρακολοφκθςθ τθσ ζγκαιρθσ διαβίβαςθσ των ποριςματικϊν 

εκκζςεων ςτθν Α.Α.Δ.Ε., και τθσ ςφνταξθσ των ςχετικϊν μθνυτιριων αναφορϊν, και  

 δ) θ αμοιβαία ανταλλαγι πλθροφοριϊν, ςτο μζτρο που αυτι επιτρζπεται με βάςθ 

το άρκρο 2 του παρόντοσ νόμου. 

 6. Ο Ρρόεδροσ του ςυντονιςτικοφ οργάνου δφναται, για τθν διευκόλυνςθ του ζργου 

του, να δζχεται ειςθγιςεισ προσ εξζταςθ και να προςκαλεί ςτισ ςυνεδριάςεισ εκπροςϊπουσ 

από άλλα ελεγκτικά ςϊματα ι αρχζσ. 

 7. Το ςυντονιςτικό όργανο, κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του, δεν επεμβαίνει 

ςτισ διαδικαςίεσ επιλογισ υποκζςεων προσ ζλεγχο τθσ Α.Α.Δ.Ε. και λειτουργεί υπό τθν 

εποπτεία του Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ.  

 

ΥΡΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

Συναφείσ και μεταβατικζσ διατάξεισ 

 

Άρκρο 389 

Μεταβατικζσ ρυκμίςεισ 

Οι ειςαγγελικζσ παραγγελίεσ, εντολζσ ανακριτικϊν και προανακριτικϊν πράξεων, 

περιλαμβανομζνων των αιτθμάτων και εντολϊν διενζργειασ φορολογικϊν ελζγχων που 

ζχουν προκφψει από εντολι οιαςδιποτε ειςαγγελικισ και δικαςτικισ αρχισ, οι οποίεσ 

εκκρεμοφν ςτθν Α.Α.Δ.Ε. (ΚΕΜΕΕΡ, ΚΕΦΟΜΕΡ, Δ.Ο.Υ., ΥΕΕΔΕ, ΔΙΡΑΕΕ, Κεντρικζσ Υπθρεςίεσ), 

κατά τον χρόνο ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ, επιςτρζφονται από τθν Α.Α.Δ.Ε. ςτισ 

κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ ειςαγγελικζσ και δικαςτικζσ Αρχζσ που ζχουν εκδϊςει τισ 

ςχετικζσ παραγγελίεσ, εντολζσ και αιτιματα μζχρι τθν 28.02.2018. Κατ’ εξαίρεςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου θ Α.Α.Δ.Ε. διατθρεί κατ’ ανϊτατο όριο εκκρεμείσ εντολζσ ελζγχου 

1.300 Α.Φ.Μ. για τισ χριςεισ που ζχουν προτεραιοποιθκεί, των οποίων ο ζλεγχοσ βρίςκεται 

ςε τελικό ςτάδιο τθν 28.02.2018 ι που είναι προτεραιοποιθμζνεσ για ζλεγχο από τθν 

Α.Α.Δ.Ε. κατά τθν ίδια θμερομθνία. Ωσ τελικό ςτάδιο ελζγχου νοείται α) θ ζκδοςθ 

προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ φόρου ι β) θ ζκδοςθ αιτιματοσ παροχισ 

πλθροφοριϊν του άρκρου 14 του Κ.Φ.Δ.  

 

Άρκρο 390  



 

 

Θζςπιςθ άρκρου 28Α του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ 

Μετά το άρκρο 28 του ν.4174/2013 προςτίκεται άρκρο 28A, ωσ ακολοφκωσ: 

 

«ΑΘΟ 28Α  

 1. Για τισ υποκζςεισ που διαβιβάηονται ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ από τθν 

Διεφκυνςθ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ (εφεξισ «Υπθρεςία»), διενεργείται ζλεγχοσ 

κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα, κατά παρζκκλιςθ δε των διατάξεων του άρκρου 28, θ 

Φορολογικι Διοίκθςθ προβαίνει ςε προςωρινό και οριςτικό προςδιοριςμό φόρου ωσ 

ακολοφκωσ: Εντόσ μθνόσ από τθ διαβίβαςθ τθσ ποριςματικισ ζκκεςθσ τθσ Υπθρεςίασ, των 

ςχετικϊν εγγράφων και των προςκομιςκζντων από τον ελεγχόμενο ςτοιχείων, θ 

Φορολογικι Διοίκθςθ κοινοποιεί εγγράφωσ ςτο φορολογοφμενο αντίγραφο αυτισ, 

ςθμείωμα διαπιςτϊςεων με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ και τον προςωρινό διορκωτικό 

προςδιοριςμό φόρου, βάςει τθσ ποριςματικισ ζκκεςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

 2. Ο φορολογοφμενοσ δφναται να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων ςτα οποία 

βαςίηεται ο διορκωτικόσ προςδιοριςμόσ φόρου και να διατυπϊςει εγγράφωσ τισ απόψεισ 

του ςχετικά με τον προςωρινό διορκωτικό προςδιοριςμό φόρου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ γνωςτοποίθςθσ. 

 3 Θ Φορολογικι Διοίκθςθ εκδίδει τθν οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ 

του φόρου, εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ των απόψεων του 

φορολογοφμενου ι, ςε περίπτωςθ που ο φορολογοφμενοσ δεν υποβάλει τισ απόψεισ του, 

ςτθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο. Το εν λόγω διάςτθμα 

δφναται να παρατείνεται αιτιολογθμζνα για ζνα (1) επιπλζον μινα ανάλογα με τθν 

πολυπλοκότθτα τθσ υπόκεςθσ, κατόπιν ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ προσ τθν Υπθρεςία.  

 4. Σε περίπτωςθ που εντόσ τθσ προκεςμίασ των είκοςι (20) θμερϊν του τρίτου 

εδαφίου τθσ παραγράφου 3, ο φορολογοφμενοσ προςκομίςει νζα ςτοιχεία ςτθν αρμόδια 

ελεγκτικι υπθρεςία τθσ Α.Α.Δ.Ε., θ τελευταία δφναται να τα διαβιβάηει ςτθν Υπθρεςία προσ 

αξιολόγθςθ. Θ Υπθρεςία υποχρεοφται να αποςτείλει ςτθν αρμόδια ελεγκτικι υπθρεςία τθσ 

Α.Α.Δ.Ε. εγγράφωσ τισ απόψεισ τθσ επί των νζων αυτϊν ςτοιχείων ςε προκεςμία ενόσ μινα 

από τθν θμερομθνία λιψθσ του φακζλου. Εφόςον ο φορολογοφμενοσ προςκομίςει 

εμπρόκεςμα νζα ςτοιχεία ςτθν αρμόδια ελεγκτικι υπθρεςία τθσ Α.Α.Δ.Ε., ο χρόνοσ που 

απαιτείται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτα δφο προθγοφμενα 

εδάφια δεν προςμετράται ςτθν αναφερόμενθ ςτο τζταρτο εδάφιο τθσ παραγράφου 3 

προκεςμία των τριϊν (3) μθνϊν για τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ πράξθσ προςδιοριςμοφ 

φόρου, θ οποία ςε καμία περίπτωςθ δεν υπερβαίνει ςυνολικά τουσ τζςςερεισ ι, κατόπιν 



 

 

αιτιολογθμζνθσ παράταςθσ, τουσ πζντε μινεσ από τθ λιψθ των νζων αυτϊν ςτοιχείων από 

τθν Α.Α.Δ.Ε. 

 5. Θ οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου εκδίδεται με βάςθ 

ζκκεςθ ελζγχου τθν οποία ςυντάςςει θ Φορολογικι Διοίκθςθ και περιλαμβάνει 

εμπεριςτατωμζνα και αιτιολογθμζνα τα γεγονότα, τα ςτοιχεία και τισ διατάξεισ που ζλαβε 

υπόψθ τθσ για τον προςδιοριςμό του φόρου. Θ οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ 

προςδιοριςμοφ του φόρου μαηί με τθν ζκκεςθ ελζγχου κοινοποιοφνται ςτο 

φορολογοφμενο. 

 6. Οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου κακορίηονται με απόφαςθ του 

Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε.  

 

Άρκρο 391 

Τροποποίθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 17Α του ν. 2523/1997 

 Το τελευταίο εδάφιο τθσ περ. βϋ τθσ παρ. 5 του άρκρου 17Α του ν.2523/1997, όπωσ 

ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«Οι διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράφου ιςχφουν από τθν 01.03.2018». 

 

Άρκρο 392 

Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ  

 1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, φςτερα από ειςιγθςθ του Ειςαγγελζα 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, μποροφν 

να ςυνιςτϊνται, να ςυγχωνεφονται ι να καταργοφνται Ρεριφερειακά Γραφεία τθσ 

Υπθρεςίασ. Στθν ίδια απόφαςθ δφναται να κακορίηεται θ κατά τόπο αρμοδιότθτα κάκε 

Ρεριφερειακοφ Γραφείου και να ορίηεται ο χρόνοσ ζναρξθσ λειτουργίασ αυτϊν. 

 2. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν φςτερα από ειςιγθςθ του Ειςαγγελζα 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, που δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, δφναται 

να ανακακορίηεται θ κατά τόπο και κακ’ φλθ αρμοδιότθτα των οργανικϊν μονάδων τθσ 

Υπθρεςίασ. 

 3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν φςτερα από ειςιγθςθ  του Ειςαγγελζα 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ δφναται α) να εξειδικεφονται περαιτζρω οι αρμοδιότθτεσ τθσ 

Υπθρεςίασ, β) να (ανα)κατανζμονται μεταξφ των Τμθμάτων και Γραφείων, γ) να 

(ανα)κατανζμονται οι οργανικζσ κζςεισ προςωπικοφ ςτα Τμιματα και ςτα Γραφεία, και δ) 

να ςυνιςτϊνται, να ςυγχωνεφονται ι να καταργοφνται Τμιματα ι Γραφεία τθσ Υπθρεςίασ. 



 

 

 4. Τα δικαιϊματα και τα κακικοντα του παραπάνω προςωπικοφ, κακϊσ και τα 

λοιπά κζματα λειτουργίασ τθσ Υπθρεςίασ, εξειδικεφονται με εςωτερικό κανονιςμό 

λειτουργίασ που καταρτίηεται με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του 

Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ αρμόδιου για κζματα διαφκοράσ κατόπιν ειςθγιςεωσ του 

Ειςαγγελζα Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

 5. Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Α.Α.Δ.Ε. κακορίηεται ι δφναται να εξειδικεφεται o 

μορφότυποσ τθσ ποριςματικισ ζκκεςθσ τθσ Υπθρεςίασ για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ των 

διατάξεων του παρόντοσ. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ, ακολουκείται ο 

μορφότυποσ που εφαρμόηεται από τισ υπθρεςίεσ τθσ Α.Α.Δ.Ε. 

6. Με κοινι απόφαςθ του, του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων, του Υπουργοφ Οικονομικϊν και του Διοικθτι τθσ ΑΑΔΕ κακορίηεται ο τρόποσ, 

θ διαδικαςία και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθ μεταφορά των υποκζςεων του 

άρκρου 389 του παρόντοσ. 

 

Άρκρο 393 

Τροποποίθςθ του άρκρου 1 του ν. 3213/2003 

 Θ περίπτωςθ λϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 3213/2003 (Αϋ 309) αντικακίςταται 

ωσ εξισ: 

 «λ. Τα μζλθ όλων των Σωμάτων Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου του Δθμοςίου, οι 

προϊςτάμενοι οργανικϊν μονάδων οποιαςδιποτε Υπθρεςίασ Επικεϊρθςθσ, Εςωτερικοφ 

Ελζγχου ι Εςωτερικϊν Υποκζςεων του Δθμοςίου, των Ν.Ρ.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. αϋ και βϋ 

βακμοφ, το προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ Ερευνϊν Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, κακϊσ και οι 

υπάλλθλοι των μονάδων αυτϊν που αςκοφν οποιαδιποτε ελεγκτικά κακικοντα.» 

 

Άρκρο 394 

Ζναρξθ ιςχφοσ 

Θ ιςχφσ του Κεφαλαίου αυτοφ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Άρκρο 395 

υκμίςεισ για τον Ε.Φ.Κ.Α. 



 

 

1. Στον Ενιαίο Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Ε.Φ.Κ.Α.) ςυνιςτάται Διεφκυνςθ Χοριγθςθσ  

Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα, υπαγόμενθ ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Συντάξεων. 

2.  Θ Διεφκυνςθ Χοριγθςθσ  Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα διαρκρϊνεται ωσ εξισ: 

α) Τμιμα Α' - Τμιμα Κανονιςμοφ και Εντολισ Ρλθρωμισ Ρολιτικϊν Συντάξεων, 

β) Τμιμα Β' - Τμιμα Κανονιςμοφ και Εντολισ Ρλθρωμισ Συντάξεων υπαλλιλων Ο.Τ.Α., 

Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου και Ειδικϊν Κατθγοριϊν, 

γ) Τμιμα Γ' - Τμιμα Κανονιςμοφ και Εντολισ Ρλθρωμισ Στρατιωτικϊν Συντάξεων   

δ) Τμιμα Δ’ – Τμιμα Διενζργειασ Μεταβολϊν και δειγματολθπτικϊν ελζγχων.       

3. α) Στισ οργανικζσ μονάδεσ τθσ παρ. 2 μεταφζρονται κατ’  αντιςτοιχία οι αρμοδιότθτεσ των  

οργανικϊν μονάδων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Χοριγθςθσ Συντάξεων τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν, όπωσ 

προςδιορίηονται ςτα  άρκρα 65 ζωσ 70 του π.δ. 142/2017 (Αϋ 181),  με τθν επιφφλαξθ των 

οριηομζνων ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4 του ν. 4387/2016, και ςφμφωνα με τα ειδικϊσ 

οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρκρου 100 του ιδίου ωσ άνω νόμου. 

β) Ο ακριβισ αρικμόσ των κζςεων που κα ςυςτακοφν για τθ λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ τθσ 

παρ. 2 κα κακοριςκεί με απόφαςθ του Διοικθτι του Ε.Φ.Κ.Α., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, το αργότερο μζχρι 30/4/2018.  

4. α) Για τισ ανάγκεσ αρχικισ ςτελζχωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ Χοριγθςθσ  Συντάξεων Δθμόςιου 

Τομζα ςυνιςτϊνται ςτον Ε.Φ.Κ.Α. πενιντα δφο (52) οργανικζσ κζςεισ μόνιμου προςωπικοφ 

ωσ εξισ: είκοςι δφο (22) κζςεισ κατθγορίασ ΡΕ, κλάδου Δθμοςιονομικϊν, επτά (7) κζςεισ 

κατθγορίασ  ΤΕ, κλάδου Δθμοςιονομικϊν και είκοςι τρεισ (23) κζςεισ κατθγορίασ ΔΕ, 

κλάδου Δθμοςιονομικϊν. Οι κζςεισ αυτζσ καλφπτονται υποχρεωτικά από υπαλλιλουσ που 

υπθρετοφν ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Χοριγθςθσ Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν, οι οποίοι 

αποςπϊνται ι μεταφζρονται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία των επόμενων παραγράφων. Σε 

κάκε περίπτωςθ, για τθ λειτουργία τθσ Διεφκυνςθσ Χοριγθςθσ Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα 

πρζπει να καλυφκεί τουλάχιςτον το ιμιςυ των ανωτζρω κζςεων μζχρι 30/4/2018, ενϊ το 

υπόλοιπο ιμιςυ ζωσ τισ 30/9/2018. 

β) Ρλζον των κζςεων τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, και μζχρι τθν πλιρθ κάλυψθ των 

κζςεων τθσ Διεφκυνςθσ Χοριγθςθσ Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα όπωσ κα οριςτοφν με τθν 

απόφαςθ του Διοικθτι του Ε.Φ.Κ.Α., οι κζςεισ κα καλυφκοφν από υπαλλιλουσ του Ε.Φ.Κ.Α. 

5. α) Θ μεταφορά και θ απόςπαςθ των υπαλλιλων που υπθρετοφν ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Χοριγθςθσ Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ 

του Υπουργείου Οικονομικϊν για τθν κάλυψθ των κζςεων τθσ παρ. 4 γίνεται κατόπιν 



 

 

αιτιςεϊσ τουσ, με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν, κατά παρζκκλιςθ κάκε άλλθσ 

γενικισ ι ειδικισ διάταξθσ. Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ επαρκϊν αιτιςεων, οι υπόλοιπεσ 

οργανικζσ κζςεισ καλφπτονται με υποχρεωτικι απόςπαςθ. Θ απόςπαςθ είναι διάρκειασ 

ενόσ (1) ζτουσ με δυνατότθτα ανανζωςθσ για ιςόχρονο χρονικό διάςτθμα. 

β) Μετά τθν πάροδο τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν 

επιλογισ προϊςταμζνων του ν. 4369/2016 (Αϋ 33), οι υπάλλθλοι που επιςτρζφουν 

τοποκετοφνται ςε κενι κζςθ αντίςτοιχου ιεραρχικοφ επιπζδου με αυτι που κατείχαν πριν 

από τθν απόςπαςι τουσ ςφμφωνα με τισ μεταβατικζσ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ (γ) παρ. 1 

του άρκρου 18 του ν. 4492/2017 (Αϋ 156). 

γ) Οι αποςπαςμζνοι υπάλλθλοι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Χοριγθςθσ Συντάξεων Δθμόςιου 

Τομζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Οικονομικϊν 

δφνανται, οποτεδιποτε και μζχρι τθ λιξθ τθσ απόςπαςισ τουσ, να αιτθκοφν μετάταξθ προσ 

τον Ε.Φ.Κ.Α., θ οποία γίνεται  με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και του Υπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από  τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. 

6. α) Ο χρόνοσ υπθρεςίασ των υπαλλιλων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Χοριγθςθσ Συντάξεων 

Δθμόςιου Τομζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν που κα αποςπαςκοφν ςτον Ε.Φ.Κ.Α. λογίηεται για κάκε ςυνζπεια ωσ χρόνοσ 

πραγματικισ υπθρεςίασ που διανφεται ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν. Οι αποςπαςμζνοι 

υπάλλθλοι διατθροφν το βακμολογικό, μιςκολογικό και αςφαλιςτικό κακεςτϊσ του φορζα 

προζλευςισ τουσ. 

β) Ο μιςκόσ, οι λοιπζσ αποδοχζσ και τα επιδόματα καταβάλλονται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

7. Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ για επιλογι ςε κζςθ προϊςταμζνου για τισ οργανικζσ 

μονάδεσ τθσ Διεφκυνςθσ Χοριγθςθσ  Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα, ζχουν και οι 

αποςπαςμζνοι ςτον Ε.Φ.Κ.Α. υπάλλθλοι τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Χοριγθςθσ Συντάξεων 

Δθμόςιου Τομζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν, οι οποίοι, εφόςον επιλεγοφν ςε κζςθ προϊςταμζνου, με τθν τοποκζτθςι τουσ 

μετατάςςονται αυτοδικαίωσ ςτον Ε.Φ.Κ.Α. 

8. Θ Γενικι Διεφκυνςθ Χοριγθςθσ Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα καταργείται ταυτόχρονα με 

τθν πλιρωςθ του θμίςεωσ των κζςεων του εδ. α τθσ παρ. 4 και ςε κάκε περίπτωςθ όχι 

αργότερα από τισ 30/4/2018.  Ππου ςτισ κείμενεσ διατάξεισ γίνεται αναφορά ςτθ Γενικι 

Διεφκυνςθ Χοριγθςθσ Συντάξεων Δθμοςίου Τομζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ 



 

 

Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ (ΓΛΚ) νοείται θ Διεφκυνςθ Χοριγθςθσ Συντάξεων Δθμοςίου 

Τομζα του Ε.Φ.Κ.Α. 

9. Οι οργανικζσ κζςεισ του προςωπικοφ που υπθρετεί ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Χοριγθςθσ 

Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ, οι οποίεσ 

δεν ζχουν μεταφερκεί ςτον Ε.Φ.Κ.Α. κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. αϋ τθσ 

παρ. 4, μεταφζρονται, με τθν κατάργθςι τθσ, ςτισ λοιπζσ οργανικζσ μονάδεσ τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Στισ 

κζςεισ αυτζσ τοποκετοφνται οι υπάλλθλοι που υπθρετοφν ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Χοριγθςθσ 

Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Ρολιτικισ.  

10. α) Με αποφάςεισ του κατά περίπτωςθ εποπτεφοντοσ υπουργοφ ρυκμίηεται κάκε 

αναγκαία λεπτομζρεια ι τεχνικό ηιτθμα που ανακφπτει από τθν εφαρμογι του παρόντοσ 

άρκρου. 

β) Οι διατάξεισ του άρκρου αυτοφ είναι όλωσ ειδικζσ και κατιςχφουν κάκε άλλθσ γενικισ ι 

ειδικισ διάταξθσ που ορίηει διαφορετικά. 

11. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, μετά από πρόταςθ του Διοικθτι του Ε.Φ.Κ.Α., δφνανται να τροποποιοφνται οι 

αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Συντάξεων Δθμόςιου Τομζα. 

12. Το πλθροφοριακό ςφςτθμα και οι βάςεισ δεδομζνων για τθ χοριγθςθ ςυντάξεων 

δθμοςίου τομζα εντάςςονται ςτον Ε.Φ.Κ.Α. Κάκε ςχετικι λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι 

τθσ παροφςασ παραγράφου κα κακοριςτεί με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Οικονομικϊν. 

 

Άρκρο 396 

Επιτροπι αξιολόγθςθσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ 

Το άρκρο 18 του ν. 4354/2015 (Αϋ 176) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

1. Συςτινεται Επιτροπι αρμόδια για τθν επεξεργαςία και υποβολι πρόταςθσ 

μεταρρφκμιςθσ του κακεςτϊτοσ χοριγθςθσ επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ 

εργαςίασ, κακϊσ και για τθν εκπόνθςθ από κοινοφ με τουσ ςυναρμόδιουσ φορείσ 

βραχυπρόκεςμου, μεςοπρόκεςμου και μακροπρόκεςμου ςχεδίου δράςθσ για τθν πρόλθψθ 

των παραγόντων κινδφνου ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ των φορζων ςτουσ οποίουσ 

παρατθροφνται επικίνδυνεσ και ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ εργαςίασ.  

2. Αναφορικά με το κακεςτϊσ χοριγθςθσ επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ 

εργαςίασ, ζργο τθσ Επιτροπισ είναι ιδίωσ: 

α) ο προςδιοριςμόσ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων που ςυνδζονται με τθν ζκκεςθ των 



 

 

εργαηομζνων ςε ςοβαρό κίνδυνο βλάβθσ τθσ υγείασ τουσ εξαιτίασ των ςυνκθκϊν που 

επικρατοφν ςτον χϊρο εργαςίασ όπου απαςχολοφνται, των ουςιϊν με τισ οποίεσ ζρχονται 

ςε επαφι ι τθσ φφςθσ και του αντικειμζνου τθσ απαςχόλθςισ τουσ, 

β) ο προςδιοριςμόσ τθσ μεκοδολογίασ, του τρόπου υπολογιςμοφ του φψουσ και των 

κατθγοριϊν του επιδόματοσ, 

γ) θ υπαγωγι των ειδικοτιτων/κλάδων και χϊρων εργαςίασ ςτα ανωτζρω κριτιρια, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τα περιγράμματα κζςεων εργαςίασ, όπου αυτά υπάρχουν, και τον 

βακμό και τθ ςυχνότθτα ζκκεςθσ ςτουσ παράγοντεσ με τουσ οποίουσ ςυνδζονται τα 

ανωτζρω κριτιρια. 

3. Αναφορικά με τθν πρόλθψθ και προςταςία από παράγοντεσ κινδφνου ςτουσ χϊρουσ 

εργαςίασ, θ Διεφκυνςθ Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςυνεπικουροφμενθ από τθν Επιτροπι 

και το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.Ε.Ρ.Ε.), εκπονεί βραχυπρόκεςμο, μεςοπρόκεςμο και 

μακροπρόκεςμο ςχζδιο για τθν κατά το δυνατόν άμβλυνςθ των ανωτζρω παραγόντων 

κινδφνου και τθν εγκακίδρυςθ και εμπζδωςθ των αναγκαίων ςυνκθκϊν πρόλθψθσ και 

προςταςίασ των εργαηομζνων. 

4. Επί τθ βάςει του ζργου τθσ όπωσ αυτό περιγράφεται ςτισ παρ. 2 και 3, θ Επιτροπι 

λαμβάνει υπόψθ τθ ςχζςθ μεταξφ των προςτατευτικϊν και προλθπτικϊν μζτρων για τουσ 

εργαηόμενουσ και του νζου ςυςτιματοσ χοριγθςθσ του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και 

ανκυγιεινισ εργαςίασ και περιλαμβάνει ςτθν πρόταςι τθσ ρυκμίςεισ για τακτικζσ αναφορζσ 

και ςυμπερίλθψθ ςτισ ςχετικζσ βάςεισ δεδομζνων των μζτρων προςταςίασ και πρόλθψθσ 

και τθσ τυχόν επίπτωςισ τουσ ςτο καταβαλλόμενο επίδομα. 

5. Θ Επιτροπι αποτελείται από δεκαπζντε (15) τακτικά μζλθ και τα αναπλθρωματικά 

αυτϊν, εκ των οποίων τζςςερισ (4) ιατροφσ Ε.Σ.Υ/Δθμόςιασ Υγείασ κατάλλθλων ειδικοτιτων, 

δφο (2) εκπροςϊπουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, δφο (2) εκπροςϊπουσ του Υπουργείου 

Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, ζναν (1) εκπρόςωπο του Υπουργείου Υγείασ, τρεισ (3) 

εκπροςϊπουσ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, εκ των οποίων οι δφο (2) τουλάχιςτον από τθ Διεφκυνςθ Υγείασ και 

Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία, δφο (2) Επικεωρθτζσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςτθν Εργαςία του 

Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.Ε.Ρ.Ε.) και ζναν (1) εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ 

Ινςτιτοφτου Υγιεινισ και Αςφάλειασ τθσ Εργαςίασ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).  

6. Θ Επιτροπι επικουρείται από δφο (2) γραμματείσ, που προζρχονται από το Υπουργείο 

Οικονομικϊν. 

7. Θ Επιτροπι λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Αϋ 45) και ςυνεδριάηει 



 

 

τουλάχιςτον μία φορά τθν εβδομάδα. 

8. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Υγείασ, θ οποία εκδίδεται εντόσ 

ενόσ (1) μινα από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, κακορίηεται θ ςυγκρότθςθ και επιμζρουσ 

λεπτομζρειεσ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ. 

9.  Θ Επιτροπι οφείλει να ολοκλθρϊςει το ζργο που περιγράφεται ςτισ περ. αϋ και βϋ και να 

υποβάλει ςχετικι γνωμοδότθςθ, ςυνοδευόμενθ από αναλυτικι μελζτθ ςφμφωνα με τθν ωσ 

άνω περιγραφι του ζργου τθσ, ςτουσ ςυναρμόδιουσ Υπουργοφσ ζωσ τισ 30.5.2018, κακϊσ 

και από προκαταρκτικι ποςοτικοποίθςθ τθσ εκτιμϊμενθσ επίπτωςθσ τθσ εν λόγω 

γνωμοδότθςθσ. Οι ςυναρμόδιοι Υπουργοί επεξεργάηονται τθ γνωμοδότθςθ και παρζχουν 

ςχετικζσ οδθγίεσ. Επί τθ βάςει τθσ ανωτζρω γνωμοδότθςθσ, θ Επιτροπι οφείλει να 

ολοκλθρϊςει το ζργο που περιγράφεται ςτθν περ. γϋ και να υποβάλει τελικι γνωμοδότθςθ 

ςτουσ ςυναρμόδιουσ Υπουργοφσ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) ζτουσ από τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ άρκρου. 

10. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Υγείασ προςδιορίηονται 

οι δικαιοφχοι, το φψοσ και οι όροι και προχποκζςεισ καταβολισ του επιδόματοσ 

επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ λαμβάνοντασ υπόψθ τθ γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ 

τθσ παρ. 1. Θ απόφαςθ εκδίδεται εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν υποβολι τθσ τελικισ 

γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ παρ. 1 και ςε κάκε περίπτωςθ όχι αργότερα από το 

Φεβρουάριο του 2019. 

11. Θ Διεφκυνςθ Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ 

Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςυνεπικουροφμενθ από τθν Επιτροπι και το 

Σ.Ε.Ρ.Ε.: 

α) καταρτίηει, ζωσ τισ 30.5.2018, βραχυπρόκεςμο ςχζδιο, καταγράφει τθν υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ αναφορικά με τθν πρόλθψθ των παραγόντων κινδφνου ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 

των φορζων, ςτουσ οποίουσ παρατθροφνται επικίνδυνεσ και ανκυγιεινζσ ςυνκικεσ 

εργαςίασ, και ςυμπεριλαμβάνει τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ, τυχόν ιςχφοντα μζτρα, κακϊσ 

και πρόταςθ για τθν επεξεργαςία περαιτζρω πλθροφοριϊν και μζτρων που μποροφν να 

λθφκοφν άμεςα προκειμζνου να αμβλυνκεί θ ζκκεςθ των εργαηομζνων ςε επικίνδυνα και 

ανκυγιεινά περιβάλλοντα εργαςίασ και καταχϊριςι τουσ ςτισ ςχετικζσ βάςεισ δεδομζνων, 

τα οποία κα εφαρμοςτοφν τον Ιανουάριο του 2019, 

β) υποβάλλει ςτουσ ςυναρμόδιουσ Υπουργοφσ, ζωσ τον Ιανουάριο του 2019, προσ 

υιοκζτθςθ και εφαρμογι μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο ςχζδιο, κατόπιν 



 

 

διαβοφλευςθσ με τουσ φορείσ, ςτουσ οποίουσ παρατθροφνται επικίνδυνεσ και ανκυγιεινζσ 

ςυνκικεσ εργαςίασ, 

γ) αναλαμβάνει ςυνεχι δράςθ ςτουσ τομείσ τθσ προςταςίασ και πρόλθψθσ με τθ ςυλλογι 

και κατθγοριοποίθςθ των ςχετικϊν πλθροφοριϊν, τθν ανάπτυξθ καλϊν πρακτικϊν και 

μθχανιςμϊν παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ τουσ.  

12. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 10 και ςε κάκε περίπτωςθ όχι αργότερα από 

τον Φεβρουάριο του 2019, το επίδομα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ εξακολουκεί 

να καταβάλλεται ςτουσ ίδιουσ δικαιοφχουσ, ςτο ίδιο φψοσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ και 

προχποκζςεισ που ίςχυαν κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ. Από 

1.3.2019 καταργείται κάκε άλλθ διάταξθ που ρυκμίηει κατά τρόπο διαφορετικό το 

κακεςτϊσ χοριγθςθσ του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ. 

13. Εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ άρκρου οι 

αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ οφείλουν να ςυμπλθρϊςουν τα πεδία «κλάδοσ» και «ειδικότθτα», 

εφόςον υφίςτανται, τθσ Εφαρμογισ του Μθτρϊου Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου «Απογραφι». Σε περίπτωςθ μθ ςυμπλιρωςθσ των ωσ άνω πεδίων, μετά τθν 

παρζλευςθ τεςςάρων (4) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, αναςτζλλεται θ 

καταβολι του επιδόματοσ επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ.  

 

Άρκρο 397 

Τροποποιιςεισ των άρκρων 18 και 19 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ 

1. Θ παρ. 1 του άρκρου 18 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

 «1.α. Ο υπόχρεοσ ςε υποβολι φορολογικϊν δθλϊςεων υποβάλλει τισ φορολογικζσ 

δθλϊςεισ ςτθ Φορολογικι Διοίκθςθ κατά τον χρόνο που προβλζπεται από τθν οικεία 

φορολογικι νομοκεςία.  

β. Εκπρόκεςμθ φορολογικι διλωςθ υποβάλλεται οποτεδιποτε μζχρι τθν κοινοποίθςθ του 

προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ι μζχρι 

τθν παραγραφι του δικαιϊματοσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ για ζλεγχο τθσ αρχικισ 

διλωςθσ.  

γ. Εκπρόκεςμθ φορολογικι διλωςθ που υποβάλλεται μζχρι τθν κοινοποίθςθ εντολισ 

ελζγχου ι τθσ πρόςκλθςθσ παροχισ πλθροφοριϊν του άρκρου 14 του παρόντοσ, ζχει όλεσ 

τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ διλωςθσ.  

δ. Εάν θ εκπρόκεςμθ φορολογικι διλωςθ υποβλθκεί μετά τθν κοινοποίθςθ εντολισ 

ελζγχου ι τθσ πρόςκλθςθσ παροχισ πλθροφοριϊν του άρκρου 14 του παρόντοσ και μζχρι 

τθν κοινοποίθςθ του προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, εφόςον 



 

 

προκφπτει ποςό φόρου προσ καταβολι, επιβάλλεται επί του ποςοφ αυτοφ, αντί του 

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.  Δεν είναι δυνατι θ υποβολι διλωςθσ 

ςφμφωνα με τθν παροφςα περίπτωςθ με επιφφλαξθ. 

ε. Εξαιρουμζνων των δθλϊςεων παρακρατοφμενου φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν, εφόςον θ 

προκφπτουςα οφειλι εξοφλθκεί εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τον προςδιοριςμό του 

φόρου, το επιβλθκζν ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ πρόςτιμο περιορίηεται ςτο 

εξιντα τοισ εκατό (60%) του αρχικϊσ προςδιοριςκζντοσ.  

ςτ. Φόροι, πρόςτιμα, τζλθ, ειςφορζσ και λοιπά ποςά που ζχουν προςδιοριςκεί κατά τισ 

διατάξεισ των περιπτϊςεων δ’ και ε’ δεν διαγράφονται, ςυμψθφίηονται ι επιςτρζφονται. 

Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων δφναται να 

κακορίηεται κάκε αναγκαίο κζμα  για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου.» 

2. Θ παρ. 3 του άρκρου 19 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αντικακίςταται ωσ εξισ: 

«3.α. Τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ υποβάλλεται οποτεδιποτε μζχρι τθν 

κοινοποίθςθ του προςωρινοφ προςδιοριςμοφ του φόρου από τθ Φορολογικι Διοίκθςθ ι 

μζχρι τθν παραγραφι του δικαιϊματοσ τθσ Φορολογικισ Διοίκθςθσ για ζλεγχο τθσ αρχικισ 

διλωςθσ.  

β. Τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ που υποβάλλεται μζχρι τθν κοινοποίθςθ εντολισ 

ελζγχου ι τθσ πρόςκλθςθσ παροχισ πλθροφοριϊν του άρκρου 14 του παρόντοσ, ζχει όλεσ 

τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ διλωςθσ.  

γ. Εάν θ τροποποιθτικι φορολογικι διλωςθ υποβλθκεί μετά τθν κοινοποίθςθ εντολισ 

ελζγχου ι τθσ πρόςκλθςθσ παροχισ πλθροφοριϊν του άρκρου 14 του παρόντοσ και μζχρι 

τθν κοινοποίθςθ προςωρινοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, εφόςον προκφπτει ποςό φόρου 

προσ καταβολι, επιβάλλεται επί του ποςοφ αυτοφ, αντί του προςτίμου του άρκρου 54, 

πρόςτιμο που ιςοφται με το ποςό του προςτίμου του άρκρου 58 παρ. 1, 58Α παρ. 2, ι 59 

παρ. 2, κατά περίπτωςθ. 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. Δεν είναι δυνατι θ υποβολι διλωςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα 

περίπτωςθ με επιφφλαξθ. 

δ. Εξαιρουμζνων των δθλϊςεων παρακρατοφμενου φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν, εφόςον θ 

προκφπτουςα οφειλι εξοφλθκεί εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τον προςδιοριςμό του 



 

 

φόρου, το επιβλθκζν ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ περίπτωςθ πρόςτιμο περιορίηεται ςτο 

εξιντα τοισ εκατό (60%) του αρχικϊσ προςδιοριςκζντοσ.  

ε. Φόροι, πρόςτιμα, τζλθ, ειςφορζσ και λοιπά ποςά που προςδιορίηονται κατά τισ διατάξεισ 

των περιπτϊςεων γ’ και δ’ δεν διαγράφονται, ςυμψθφίηονται ι επιςτρζφονται. 

Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων δφναται να 

κακορίηεται κάκε αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου».  

 

Άρκρο 398 

Τροποποιιςεισ του άρκρου 72 του Κϊδικα Φορολογικισ Διαδικαςίασ 

1. Μετά το πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 18 του άρκρου 72 του ν. 4174/2013, όπωσ ιςχφει μετά 

τθν αντικατάςταςι τθσ με το άρκρο 49 παρ. 4 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), προςτίκενται 

εδάφια ωσ εξισ:  

«Για δθλϊςεισ που υποβάλλονται μετά τθν κοινοποίθςθ εντολισ ελζγχου ι τθσ πρόςκλθςθσ 

παροχισ πλθροφοριϊν του άρκρου 14 του παρόντοσ και μζχρι τθν κοινοποίθςθ του 

προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου επιβάλλονται, αντί των ανωτζρω 

κυρϊςεων, οι κυρϊςεισ τθσ παρ. 17 του παρόντοσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 

αυτι. Εφόςον πρόκειται για τροποποιθτικζσ δθλϊςεισ, για τον υπολογιςμό του ποςοφ του 

προςτίμου τθσ παραγράφου 17 του παρόντοσ άρκρου, 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. Δεν είναι δυνατι θ υποβολι δθλϊςεων ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο 

με επιφφλαξθ. 

Εξαιρουμζνων των δθλϊςεων παρακρατοφμενου φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν, εφόςον θ 

προκφπτουςα οφειλι εξοφλθκεί εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τον προςδιοριςμό του 

φόρου, το επιβλθκζν κατά το προθγοφμενο εδάφιο πρόςτιμο ι ο πρόςκετοσ φόροσ 

περιορίηεται ςτο εξιντα τοισ εκατό (60%) του αρχικϊσ προςδιοριςκζντοσ. Φόροι, πρόςτιμα, 

τζλθ, ειςφορζσ και λοιπά ποςά που προςδιορίηονται κατά τισ διατάξεισ των δφο τελευταίων 

εδαφίων δεν διαγράφονται, ςυμψθφίηονται ι επιςτρζφονται». 

2. Μετά τθν παρ. 49 του άρκρου 72 του ν. 4174/2013, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 98 

του ν. 4446/2016 (Αϋ240), προςτίκεται παράγραφοσ 50 ωσ εξισ: 

«50. Φορολογοφμενοσ ςε βάροσ του οποίου: 

α) ζχει εκδοκεί και δεν ζχει κοινοποιθκεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ 

παραγράφου οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου, ι 



 

 

β) κα εκδοκεί οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ του φόρου κατόπιν  

προςωρινοφ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ που ζχει κοινοποιθκεί μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ 

τθσ παροφςασ παραγράφου,  

δφναται να αποδεχτεί τθν οριςτικι πράξθ διορκωτικοφ προςδιοριςμοφ, με ανζκκλθτθ και 

ανεπιφφλακτθ διλωςι του, θ οποία υποβάλλεται εντόσ τθσ προκεςμίασ για άςκθςθ 

ενδικοφανοφσ προςφυγισ, ςτον προϊςτάμενο τθσ υπθρεςίασ που εξζδωςε τθν πράξθ 

προςδιοριςμοφ του φόρου. Εφόςον ο φορολογοφμενοσ εξοφλιςει τθν προκφπτουςα 

οφειλι εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 41, τα επιβλθκζντα πρόςτιμα, 

βάςει των άρκρων 58, 58Α και 59 ι τθσ παρ. 17 του παρόντοσ ι οι πρόςκετοι φόροι του 

άρκρου 1 του ν. 2523/1997 (Αϋ 179), κατά περίπτωςθ, μειϊνονται ςτο εξιντα τοισ εκατό 

(60%) αυτϊν. 

Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και για εκκρεμείσ υποκζςεισ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

παροφςασ παραγράφου, εφαρμοηομζνθσ αναλόγωσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 49 του ν. 

4509/2017. Ωσ εκκρεμείσ υποκζςεισ νοοφνται οι υποκζςεισ που εκκρεμοφν ενϊπιον τθσ 

Διεφκυνςθσ Επίλυςθσ Διαφορϊν ι των τακτικϊν διοικθτικϊν δικαςτθρίων ι του 

Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ κατόπιν άςκθςθσ ενδικοφανοφσ ι δικαςτικισ προςφυγισ ι 

τακτικοφ ενδίκου μζςου ι αίτθςθσ αναίρεςθσ ι εκείνεσ για τισ οποίεσ εκκρεμεί θ προκεςμία 

άςκθςθσ ενδικοφανοφσ ι δικαςτικισ προςφυγισ ι τακτικοφ ενδίκου μζςου ι αίτθςθσ 

αναίρεςθσ. Ωσ εκκρεμείσ νοοφνται, επίςθσ, οι υποκζςεισ οι οποίεσ ζχουν ςυηθτθκεί και δεν 

ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ απόφαςθ του δικαςτθρίου ι ζχει εκδοκεί μθ αμετάκλθτθ 

απόφαςθ αλλά δεν ζχει κοινοποιθκεί ςτον φορολογοφμενο.   

Με απόφαςθ του Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων δφναται να 

κακορίηεται κάκε αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου». 

 

Άρκρο 399 

Στο τζλοσ τθσ παρ. 4 του άρκρου 9 του ν. 3986/2011 (Αϋ 152) προςτίκεται φράςθ ωσ 

εξισ: 

«και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων». 

 

ΤΜΘΜΑ ΙΓ’ 

Άρκρο 400 

Ζναρξθ ιςχφοσ 



 

 

Θ ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτισ επιμζρουσ διατάξεισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ  1 

 

ΔΘΛΩΣΘ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ 

ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ ΟΥΚΤΟΥ  __________________Ζκταςθσ  τετραγωνικϊν μζτρων 

Α. Στοιχεία του Φορζα του Ζργου  

Επωνυμία:  

Δ/νςθ: 

Τθλζφωνο/μζιλ/φαξ:    

Νόμιμοσ  εκπρόςωποσ:  

Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: 

Β. Στοιχεία του ζργου: 

Θζςθ/περιοχι: 

Διμοσ: 

Ρεριφερειακι Ενότθτα: 

Δθμόςια ζκταςθ    □ Δθμοτικι Ζκταςθ  □ Ιδιωτικι Ζκταςθ  □ 

Συντεταγμζνεσ  κορυφϊν πολυγϊνου του χϊρου ζρευνασ  (ΕΓΣΑ 87): 

Γ. Ρεριγραφι Εργαςιϊν 

Στόχοσ τθσ ζρευνασ – Γενικι περιγραφι εργαςιϊν: 

Αρικμόσ Γεωτριςεων:___ 

Συντεταγμζνεσ γεωτριςεων (ΕΓΣΑ 87): 

1.  

2. 

3. 



 

 

Αρικμόσ Εκςκαφϊν:___ 

Διαςτάςεισ εκςκαφϊν και κεντροβαρικζσ ςυντεταγμζνεσ (ΕΓΣΑ 87): 

1.  

2. 

3. 

Αναμενόμενθ ποςότθτα εξορυςςόμενου λατομικοφ ορυκτοφ:_______ (Μ3 και ΤΟΝ) 

(δεν μπορεί  να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μζτρα (κ.μ.) ανά ςτρζμμα) 

Αναμενόμενθ ςυνολικι ποςότθτα εξορυςςόμενου πετρϊματοσ:______(Μ3 και ΤΟΝ) 

(δεν μπορεί  να υπερβαίνει το δεκαπλάςιο τησ ποςότητασ του εξορυςςόμενου ορυκτοφ) 

Δ. Δεςμεφςεισ τιρθςθσ διατάξεων ΚΜΛΕ 

- Θ μζγιςτθ κλίςθ του εξωτερικοφ δρόμου πρόςβαςθσ κα είναι ___ %. 

- Θ μζγιςτθ κλίςθ των εςωτερικϊν δρόμων πρόςβαςθσ κα είναι ___ %. 

- Χριςθ Εκρθκτικϊν για διάνοιξθ δρόμων: ΟΧΙ  -  ΝΑΙ 

Εάν απαιτείται χριςθ εκρθκτικϊν: 

- Υπολογιηόμενεσ ποςότθτεσ και είδοσ ςυνολικά (εκρθκτικϊν και μζςων ζναυςθσ): 

- Υπολογιηόμενεσ ποςότθτεσ και είδοσ ανα χρόνο πυροδότθςθσ (εκρθκτικϊν και μζςων 

ζναυςθσ): 

Ε. Μζτρα Αςφάλειασ Εργαςιϊν  

Τεχνικόσ Αςφάλειασ  (ονοματεπϊνυμο εφόςον υπάρχουν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 

ανάκεςθσ –ανάλθψθσ 

κακθκόντων)______...................................................................................................................

Επίβλεψθ  (ονοματεπϊνυμο εφόςον υπάρχουν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 

ανάκεςθσ –ανάλθψθσ 

κακθκόντων)______................................................................................................................... 

Σε όλεσ τισ φάςεισ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ 

Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ – ΦΕΚ 1227/Β/2011) και οι τυχόν 

περιοριςμοί τθσ Γνωμοδότθςθσ τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων 



 

 

Θμερομθνία            

Υπογραφζσ  

Υπεφκυνοσ Μθχανικόσ Μεταλλείων/Ορυκτϊν Ρόρων                  Υπεφκυνοσ Γεωλόγοσ  

                                                                  Νόμιμοσ εκπρόςωποσ φορζα 

 ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ: 

5. Τοπογραφικι αποτφπωςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ κζςθσ ζρευνασ, ςφμφωνα με 

τθν παράγραφο 1.δ.α του άρκρου 101 του Κ.Μ.Λ.Ε κλίμακασ 1: 5.000,  αρμοδίωσ  

υπογεγραμμζνο. 

6. Τοπογραφικι αποτφπωςθ του χϊρου ερευνϊν ςτο οποίο κα αποτυπϊνεται οι κζςεισ 

των ερευνθτικϊν εργαςιϊν και οι δρόμοι προςπζλαςθσ, κλίμακασ 1: 2.000,  αρμοδίωσ  

υπογεγραμμζνο. 

7. Γεωλογικό χάρτθ τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.δ.β του άρκρου 101 του 

Κ.Μ.Λ.Ε, ,  αρμοδίωσ  υπογεγραμμζνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ 2 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΘΣ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΩΝ ΕΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΔΙΑΡΙΣΤΩΣΘ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΚΤΩΝ 

Α. Στοιχεία του Φορζα του Ζργου  

Επωνυμία:  

Δ/νςθ: 

Τθλζφωνο/μζιλ/φαξ:    

Νόμιμοσ  εκπρόςωποσ:  

Υπεφκυνοσ Επικοινωνίασ: 

Β. Στοιχεία του ζργου: 

Αρικμόσ πρωτ. κατάκεςθσ αίτθςθσ για χοριγθςθ αδείασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν 

Ζκταςθ αιτοφμενου χϊρου αδείασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν, με ςυντεταγμζνεσ κορυφϊν 

πολυγϊνου  (ΕΓΣΑ 87) 

Ζκταςθ χϊρου διενζργειασ ερευνθτικϊν εργαςιϊν (Θζςθ/περιοχι, Διμοσ,Ρεριφερειακι 

Ενότθτα, ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ αυτισ ), ςυντεταγμζνεσ  κορυφϊν πολυγϊνου του  χϊρου 

διενζργειασ των εργαςιϊν  ζρευνασ  (ΕΓΣΑ 87) και αποτφπωςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςε 

ακτίνα 1 χλμ. από τα όρια του χϊρου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. δ α του άρκρου 

101 του ΚΜΛΕ 

Γ. Γεωλογικά ςτοιχεία και γεωλογικι χαρτογράφθςθ του χϊρου διενζργειασ των 

ερευνθτικϊν εργαςιϊν: 

Δ. Ρεριγραφι Εργαςιϊν: 

Στόχοσ τθσ ζρευνασ – Γενικι περιγραφι εργαςιϊν: 

Αρικμόσ Γεωτριςεων:___ 

Συντεταγμζνεσ γεωτριςεων (ΕΓΣΑ 87): 

1.  



 

 

2. 

3. 

Αρικμόσ Εκςκαφϊν:___ 

Διαςτάςεισ εκςκαφϊν και κεντροβαρικζσ ςυντεταγμζνεσ (ΕΓΣΑ 87): 

1.  

2. 

3. 

Αναμενόμενθ ποςότθτα εξορυςςόμενου μεταλλευτικοφ ορυκτοφ:_______ (Μ3 και ΤΟΝ) 

(δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,5 κυβικά μζτρα (κ.μ.) ανά ςτρζμμα) 

Αναμενόμενθ ςυνολικι ποςότθτα εξορυςςόμενου πετρϊματοσ:______(Μ3 και ΤΟΝ) 

(δεν μπορεί  να υπερβαίνει το δεκαπλάςιο τησ ποςότητασ του εξορυςςόμενου ορυκτοφ) 

Ρεριγραφι μθχανικοφ εξοπλιςμοφ 

Χρονοδιάγραμμα εξζλιξθσ των παραπάνω εργαςιϊν και φψοσ προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ. 

Ε. Δεςμεφςεισ τιρθςθσ διατάξεων ΚΜΛΕ 

- Θ μζγιςτθ κλίςθ του εξωτερικοφ δρόμου πρόςβαςθσ κα είναι ___ %. 

- Θ μζγιςτθ κλίςθ των εςωτερικϊν δρόμων πρόςβαςθσ κα είναι ___ %. 

- Χριςθ Εκρθκτικϊν : ΟΧΙ  -  ΝΑΙ 

Εάν απαιτείται χριςθ εκρθκτικϊν: 

- Υπολογιηόμενεσ ποςότθτεσ και είδοσ ςυνολικά (εκρθκτικϊν και μζςων ζναυςθσ): 

- Υπολογιηόμενεσ ποςότθτεσ και είδοσ ανα χρόνο πυροδότθςθσ (εκρθκτικϊν και μζςων 

ζναυςθσ): 

Η. Μζτρα Αςφάλειασ Εργαςιϊν  

Τεχνικόσ Αςφάλειασ  (ονοματεπϊνυμο εφόςον υπάρχουν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 

ανάκεςθσ –ανάλθψθσ 

κακθκόντων)______................................................................................................................... 



 

 

Επίβλεψθ  (ονοματεπϊνυμο εφόςον υπάρχουν υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 

ανάκεςθσ –ανάλθψθσ 

κακθκόντων)______.................................................................................................................... 

Σε όλεσ τισ φάςεισ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ 

Μεταλλευτικϊν και Λατομικϊν Εργαςιϊν (ΚΜΛΕ – ΦΕΚ 1227/Β/2011) και οι τυχόν 

περιοριςμοί τθσ Γνωμοδότθςθσ τθσ Επικεϊρθςθσ Μεταλλείων 

Θμερομθνία                  

Υπογραφζσ                                        Υπεφκυνοσ Μθχανικόσ 

Μεταλλείων/Ορυκτϊν Ρόρων            

Υπεφκυνοσ Γεωλόγοσ                                                          Νόμιμοσ εκπρόςωποσ φορζα 

ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ: 

14. Τοπογραφικι αποτφπωςθ του αιτθκζντοσ χϊρου για χοριγθςθ αδείασ ερευνθτικϊν 

εργαςιϊν, ςτο οποίο κα αποτυπϊνονται οι κζςεισ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν και οι δρόμοι 

προςπζλαςθσ, κλίμακασ 1: 5.000,  αρμοδίωσ  υπογεγραμμζνο. 

15. Τοπογραφικι αποτφπωςθ του χϊρου διενζργειασ των ερευνϊν ςτο οποίο κα 

αποτυπϊνονται οι κζςεισ των ερευνθτικϊν εργαςιϊν και οι δρόμοι προςπζλαςθσ, κλίμακασ 

1: 2.000,  αρμοδίωσ  υπογεγραμμζνο. 

16. Γεωλογικό χάρτθ τθσ περιοχισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.δ.β του άρκρου 101 του 

Κ.Μ.Λ.Ε,  αρμοδίωσ  υπογεγραμμζνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ 3 

ΧΑΤΘΣ ΑΛΙΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ακινα … 01.2018 

 

ΟΙ  ΥΡΟΥΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ 

 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΣΚΟΥΛΕΤΘΣ    ΔΘΜΟΣ ΡΑΡΑΔΘΜΘΤΙΟΥ 

 

ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΕΝΘΜΕΩΣΘΣ 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΡΡΑΣ    ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 

 

ΡΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ  

ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΟΓΛΟΥ                              ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 

 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

ΣΤΑΥΟΣ ΚΟΝΤΟΝΘΣ     ΕΥΚΛΕΙΔΘΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ 

 

ΥΓΕΙΑΣ       ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΟΤΘΣΘΣ 



 

 

 

ΑΝΔΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ     ΟΛΓΑ ΓΕΟΒΑΣΙΛΘ 

 

ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΘΤΙΣΜΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 

 

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΔΟΥ     ΓΕΩΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΘΣ 

 

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΘΣΙΩΤΙΚΘΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 

ΧΘΣΤΟΣ ΣΡΙΤΗΘΣ     ΡΑΝΑΓΙΩΤΘΣ ΚΟΥΟΥΜΡΛΘΣ 

 

ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ  ΤΟΥΙΣΜΟΥ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ    ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΑ 

 

ΟΙ ΑΝΑΡΛΘΩΤΕΣ ΥΡΟΥΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ  

   

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ     ΑΛΕΞΑΝΔΟΣ ΧΑΙΤΣΘΣ 

 

ΕΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ     ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ    ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ 



 

 

 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ     ΔΘΜΘΤΘΣ ΡΑΡΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΣ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ       ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΓΕΩΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΑΚΘΣ                    ΡΑΥΛΟΣ ΡΟΛΑΚΘΣ 

 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΓΕΙΑΣ  ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ

     

 

ΣΩΚΑΤΘΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ      ΙΩΑΝΝΘΣ ΤΣΙΩΝΘΣ 

 

 

 

 


