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Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικο−

νοµικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός – Γενικές Αρχές

1. Ο παρών νόµος αποβλέπει στη θεσµοθέτηση του 
ρυθµιστικού πλαισίου άσκησης των οικονοµικών δρα−
στηριοτήτων του άρθρου 2.

2. Η άσκηση των ανωτέρω οικονοµικών δραστηρι−
οτήτων είναι ελεύθερη. Περιορισµοί στην ελευθερία 
άσκησης συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας 
είναι ανεκτοί, εφόσον ισχύουν οι εξής σωρευτικά συ−
ντρέχουσες περιστάσεις:

(α) δικαιολογούνται από συγκεκριµένους λόγους δη−
µοσίου συµφέροντος,

(β) καθορίζονται σαφή και αντικειµενικού χαρακτήρα 
κριτήρια, βάσει των οποίων ανατίθενται και ασκούνται 
οι σχετικές αρµοδιότητες της ∆ιοικήσεως,

(γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική φύση του 
αντικειµένου της ρυθµίσεως, και

(δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η συ−
νταγµατική αρχή της αναλογικότητας.

3. Η επιβολή περιορισµών στην άσκηση της ελευθερίας 
των ανωτέρω οικονοµικών δραστηριοτήτων κατά την 
άσκηση διακριτικής ευχέρειας από τη ∆ιοίκηση είναι 
ανεκτή µόνο κατά το µέτρο που ο επιβαλλόµενος πε−
ριορισµός δικαιολογείται από την ειδική φύση του αντι−
κειµένου της ρυθµίσεως. Iδίως σε περίπτωση ύπαρξης 
περισσότερων, εξίσου θαλποµένων, πτυχών δηµοσίου 
συµφέροντος, περιορισµός στην ελευθερία άσκησης 
της οικονοµικής δραστηριότητας είναι ανεκτός µόνο 
αν προσδιορίζεται ο προέχων σκοπός δηµοσίου συµ−
φέροντος, στην εξυπηρέτηση του οποίου αποβλέπει η 
εισαγωγή του συγκεκριµένου περιορισµού.

4. Στην έκταση που επιτρέπεται από τις διατάξεις 
του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Σύνταγµα, 
δύναται να επιβάλλονται µέτρα περιορισµού της οικονο−

µικής ελευθερίας, για λόγους εδραίωσης της κοινωνικής 
ειρήνης και προστασίας του γενικού συµφέροντος στο 
πλαίσιο του κρατικού προγραµµατισµού και συντονι−
σµού της οικονοµικής δραστηριότητας, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η οικονοµική ανάπτυξη όλων των τοµέων 
της εθνικής οικονοµίας και η προώθηση της περιφερεια−
κής ανάπτυξης και της προαγωγής ιδίως της οικονοµίας 
των ορεινών, νησιωτικών και παραµεθορίων περιοχών.

5. Το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί 
αυτοτελώς προστατευόµενο αγαθό. Τα αρµόδια όργανα 
για την εφαρµογή του παρόντος προβαίνουν σε θετικές 
ενέργειες για την αποτελεσµατική διαφύλαξη του αγα−
θού αυτού και, ειδικότερα, λαµβάνουν τα απαιτούµενα 
µέτρα σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, παρεµβαίνοντας 
στον αναγκαίο βαθµό στην οικονοµική ή άλλη ατοµική ή 
συλλογική δραστηριότητα. Κατά τη λήψη των ανωτέρω 
µέτρων, τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας οφείλουν 
να σταθµίζουν και άλλους παράγοντες, αναγόµενους 
στο γενικότερο εθνικό και δηµόσιο συµφέρον, η επι−
δίωξη όµως των σκοπών αυτών και η στάθµιση των 
προστατευόµενων αντίστοιχων εννόµων αγαθών πρέπει 
να συµπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας 
να µεριµνά για την προστασία του περιβάλλοντος κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιµη ανάπτυξη. 
Οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν καταργούν ούτε 
τροποποιούν τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 
περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η άσκηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων του 
άρθρου 2 γίνεται µε τρόπο, ο οποίος δεν περιορίζει 
τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. ∆ιατάξεις, ιδίως, µε 
τις οποίες εισάγεται συγκεκριµένος περιορισµός οικο−
νοµικής δραστηριότητας, δεν επιτρέπεται να εισάγουν 
φραγµούς εισόδου στις σχετικές αγορές, ούτε να πα−
ραβιάζονται µε αυτές οι αρχές της αναλογικότητας, της 
ισότιµης µεταχείρισης και της διαφάνειας.

7. Η επιβολή περιορισµών στην άσκηση µιας οικονοµι−
κής δραστηριότητας πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να 
εξασφαλίζεται η κανονιστική σαφήνεια και η ασφάλεια 
δικαίου, µετά από διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµέ−
νους και σύµφωνα µε τις αρχές που τίθενται στο άρθρο 
2 του ν. 4048/2012.

8. Οι αρµόδιες αρχές υποχρεούνται σε εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
και εντός του χρόνου που τίθεται από τον παρόντα 
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νόµο και από τυχόν κανονιστικές πράξεις, οι οποίες 
εισάγονται σε εφαρµογή διατάξεων του παρόντος.

9. Η υιοθέτηση µέτρων περιοριστικών της οικονοµικής 
ελευθερίας προϋποθέτει τη δηµόσια διαβούλευση µε 
τους ενδιαφεροµένους, σύµφωνα µε τις αρχές που τί−
θενται στο άρθρο 2 του ν. 4048/2012 και τις ειδικότερες 
διατάξεις του παρόντος.

10. Στην έκταση που αυτό δεν συνιστά ανεπίτρεπτη 
ανάθεση άσκησης δηµόσιας εξουσίας, οι αρµόδιες κατά 
περίπτωση αρχές για την άσκηση των αρµοδιοτήτων 
τους που περιλαµβάνονται στον παρόντα νόµο, µπορούν 
να χρησιµοποιούν φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου, τα οποία συνεπικουρούν τις αρµόδι−
ες αρχές στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, όποτε 
αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρµογή των διατάξεων 
του παρόντος, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
δηµοσίων συµβάσεων.

11. Η εφαρµογή και, όπου είναι επιτρεπτό και αναγκαίο, 
η περαιτέρω εξειδίκευση των διατάξεων του παρόντος 
νόµου από την εκάστοτε αρµόδια αρχή γίνεται πάντα 
σύµφωνα µε τις αρχές, οι οποίες τίθενται στο παρόν 
άρθρο.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών νόµος καταλαµβάνει τις εξής οικονοµικές 
δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχε−
τικά Παραρτήµατα της υπουργικής απόφασης µε αριθµό 
1958/2012 (Β΄ 21) και εξειδικεύονται στο Παράρτηµα του 
παρόντος νόµου:

α) Οµάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων µεταφο−
ρών»

β) Οµάδα 2η «Υδραυλικά έργα»
γ) Οµάδα 3η «Λιµενικά έργα»
δ) Οµάδα 4η «Συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών»
ε) Οµάδα 5η «Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριό−

τητες»
στ) Οµάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα 

αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και 
αναψυχής»

ζ) Οµάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις»
η) Οµάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες»
θ) Οµάδα 9η «Βιοµηχανικές δραστηριότητες και συ−

ναφείς εγκαταστάσεις»
ι) Οµάδα 10η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίµων και χη−

µικών ουσιών»
ια) Οµάδα 11η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»
2. Ο παρών νόµος καταλαµβάνει και τα Καταστήµα−

τα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος του άρθρου 80 του 
ν. 3463/2006 και της υπουργικής απόφασης ∆ΙΑ∆Π/ 
Φ.Α.2.1/31600/2013 (Β΄ 3106).

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού είναι δυνατόν να προστίθενται οικονοµικές 
δραστηριότητες, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις 
του παρόντος.

Άρθρο 3
Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου γίνε−
ται υποχρεωτικά µε χρήση τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών. Η υποβολή πληροφοριών και η διεκ−
περαίωση αιτηµάτων των αρµοδίων κατά περίπτωση 

αρχών µεταξύ τους και µε τους διοικούµενους κατά τις 
διατάξεις του παρόντος, γίνεται µε τη χρήση τεχνολο−
γιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εφαρµοζοµένων 
σχετικά των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας για 
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 4
Ελεύθερη άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας

Με την επιφύλαξη των επόµενων άρθρων, κάθε πρό−
σωπο µπορεί να ασκήσει οικονοµική δραστηριότητα 
χωρίς περιορισµό, τηρουµένων των προβλεποµένων από 
την κείµενη νοµοθεσία φορολογικών υποχρεώσεων, των 
υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής 
του στο γενικό εµπορικό µητρώο κατά περίπτωση.

Άρθρο 5
Γενικοί όροι λειτουργίας

1. Όποτε είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένο για την 
προστασία συγκεκριµένου δηµόσιου συµφέροντος, 
επιβάλλεται στα πρόσωπα, που ασκούν συγκεκριµένη 
οικονοµική δραστηριότητα που υπάγεται στον παρό−
ντα νόµο, η γενική υποχρέωση να τηρούν τόσο κατά 
την έναρξη της συγκεκριµένης δραστηριότητας, όσο 
και κατά την άσκησή της, συγκεκριµένους γενικούς και 
καθολικά εφαρµοστέους όρους λειτουργίας που είναι 
προκαθορισµένοι και τίθενται σύµφωνα µε τον παρόντα 
νόµο. Οι γενικοί όροι λειτουργίας µπορεί να διέπουν 
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ή δέσµη οµο−
ειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων.

2. Η υπαγωγή οικονοµικής δραστηριότητας σε κα−
θεστώς γενικών όρων λειτουργίας είναι αντικειµενικά 
δικαιολογηµένη όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις 
σωρευτικά:

(α) υπάρχει κίνδυνος για συγκεκριµένο δηµόσιο συµ−
φέρον από την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής 
δραστηριότητας,

(β) καθίσταται απολύτως αναγκαίος ο περιορισµός 
του δικαιώµατος άσκησης της συγκεκριµένης οικο−
νοµικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις αρχές του 
άρθρου 1 του παρόντος νόµου, για την αποτροπή του 
κινδύνου και

(γ) η υπαγωγή της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστη−
ριότητας σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας είναι 
απολύτως αναγκαία για την αποτροπή του κινδύνου για 
το συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον.

Κίνδυνος για το δηµόσιο συµφέρον υπάρχει όταν η 
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα κατά αντικει−
µενική κρίση και µε βάση τις υπάρχουσες επιστηµονικές 
και τεχνικές γνώσεις προκαλεί συγκεκριµένο κίνδυνο σε 
συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον.

3. Τα µέτρα τα οποία περιλαµβάνονται στους γενικούς 
όρους λειτουργίας είναι τα απολύτως αναγκαία για την 
αποτροπή του κινδύνου για το συγκεκριµένο δηµόσιο 
συµφέρον, σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 1 του 
παρόντος νόµου. Απολύτως αναγκαία είναι τα µέτρα, τα 
οποία κατά αντικειµενική κρίση και µε βάση τις υπάρ−
χουσες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις αποτρέπουν 
το συγκεκριµένο κίνδυνο στο συγκεκριµένο δηµόσιο 
συµφέρον και δεν υπερβαίνουν αυτό το µέτρο. Οι γενικοί 
όροι λειτουργίας και τα µέτρα που θα καθορισθούν για 
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την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστη−
ριότητας ή οµάδας οικονοµικών δραστηριοτήτων σε 
καµία περίπτωση δεν µπορούν να προσθέσουν επιπλέον 
διοικητικό βάρος για τους ενδιαφερόµενους ή να είναι 
πιο επιβαρυντικά από τα αντίστοιχα που ισχύουν κατά 
τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

4. Οι γενικοί όροι λειτουργίας καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας, του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού και 
του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης κατά λόγο αρµοδιότητας µετά 
από γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού που πρέπει 
να είναι αντικειµενικά αιτιολογηµένη. Η κοινή υπουργι−
κή απόφαση περιγράφει µε σαφήνεια και περιοριστικά 
τους γενικούς όρους λειτουργίας, οι οποίοι πρέπει να 
τηρούνται από όλα τα πρόσωπα, τα οποία ασκούν τη 
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα. Στην κοινή 
υπουργική απόφαση περιλαµβάνονται τα µέτρα, τα 
οποία είναι αναγκαία για την αποτροπή κάθε κινδύνου 
για συγκεκριµένα δηµόσια συµφέροντα που µπορεί να 
προκαλείται από την άσκηση της συγκεκριµένης οικο−
νοµικής δραστηριότητας. Η απόφαση περιλαµβάνει στο 
σκεπτικό της έκθεση, που βεβαιώνει την ανάγκη υπα−
γωγής της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας 
σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας και την ανάγκη 
λήψης των συγκεκριµένων µέτρων ως απολύτως ανα−
γκαίων για την αντιµετώπιση κινδύνου σε συγκεκριµένο 
δηµόσιο συµφέρον.

5. Εντός ενός µηνός από την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη−
τας, ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός και ο 
Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης κατά λόγο αρµοδιότητας εκκινούν διαδι−
κασία διαβούλευσης σχετικά µε την ανάγκη υιοθέτησης 
γενικών όρων λειτουργίας για την άσκηση συγκεκριµέ−
νης οικονοµικής δραστηριότητας ή δέσµης οµοειδών 
δραστηριοτήτων και το περιεχόµενο αυτών. Η διαβού−
λευση γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 4048/2012, 
όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, κάθε σχετική πράξη 
που αφορά τη διαβούλευση, περιλαµβανοµένης και της 
έκθεσης του Γραφείου Νοµοθετικής Πρωτοβουλίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του 
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργείου, δηµοσιεύεται 
και όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Ζ΄ του παρόντος. 
Οι απόψεις όλων όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη 
δηµόσια διαβούλευση δηµοσιεύονται όπως κατατίθε−
νται, εκτός και αν χαρακτηρίζονται από αυτούς εµπι−
στευτικές συνολικά ή µερικώς, οπότε και εµφανίζεται 
σχετική αναφορά ότι ο ενδιαφερόµενος ζήτησε να µην 
δηµοσιευθούν οι απόψεις του. Απόψεις, οι οποίες δεν 
υποβάλλονται σύµφωνα µε το παρόν δεν λαµβάνονται 
υπόψη στη διαδικασία καθορισµού των γενικών όρων 
λειτουργίας. ∆ιακοπή, σύντµηση ή επιµήκυνση του χρό−
νου της διαδικασίας διαβούλευσης επιτρέπεται µόνο µία 
φορά µε πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρ−
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κατά 
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, για αντικειµενικά 
σπουδαίο λόγο, που ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε 
(5) ηµέρες πριν τη διακοπή, σύντµηση ή επιµήκυνση 
του χρόνου διαβούλευσης. Η διακοπή δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες, διαφορετικά η 
διαδικασία διαβούλευσης καταργείται και δεν µπορεί να 

εκκινήσει νέα διαδικασία διαβούλευσης πριν την πάροδο 
έτους. Η σύντµηση του χρόνου διαβούλευσης δεν µπορεί 
να είναι για περισσότερο από το µισό της προβλεπό−
µενης κατά την έναρξη της διαβούλευσης διάρκειας. Η 
επιµήκυνση του χρόνου διαβούλευσης δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες.

6. Η ανάλυση των συνεπειών ρυθµίσεων του άρθρου 
7 του ν. 4048/2012 δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση 
των γενικών όρων λειτουργίας, αλλά ο Υπουργός Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός ∆ιοικητι−
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός µπορούν 
µε απόφασή τους να ζητήσουν σχετική έκθεση, αν το 
θεωρούν αναγκαίο.

7. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης, ο Υπουργός Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός ∆ιοικητι−
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός µε κοινή 
απόφασή τους είτε διακόπτουν τη διαδικασία έκδοσης 
γενικών όρων λειτουργίας για τη συγκεκριµένη οικονο−
µική δραστηριότητα ή τη δέσµη οµοειδών οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, εφόσον δε δικαιολογείται η υιοθέτηση 
γενικών όρων λειτουργίας για την προστασία συγκε−
κριµένου δηµοσίου συµφέροντος είτε την συνεχίζουν 
για όλες ή κάποιες από αυτές. Η απόφαση µε την οποία 
είτε διακόπτεται είτε συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης 
γενικών όρων λειτουργίας εκδίδεται εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης. Μέσα 
στην ίδια προθεσµία, αν θεωρηθεί ότι πρέπει να εκδο−
θούν γενικοί όροι λειτουργίας, κοινοποιείται το σχέ−
διο της κοινής υπουργικής αποφάσεως στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού οφείλει να 
γνωµοδοτήσει επί αυτού εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. 
Το σχέδιο απόφασης περιλαµβάνει τα συγκεκριµένα 
µέτρα που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας, ο Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ο κατά περίπτωση 
συναρµόδιος Υπουργός προτείνουν να αποτελέσουν 
αντικείµενο των γενικών όρων λειτουργίας και την έκ−
θεση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η γνω−
µοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού δηµοσιεύεται 
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Ο Υπουργός Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουργός ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός εκδίδουν 
την κοινή υπουργική απόφαση µε την οποία τίθενται 
γενικοί όροι λειτουργίας για συγκεκριµένη οικονοµική 
δραστηριότητα ή για δέσµη οµοειδών οικονοµικών δρα−
στηριοτήτων, εντός τριάντα ηµερών από την έκδοση της 
γνωµοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισµού.

8. Σε περίπτωση που η διαδικασία έκδοσης γενικών 
όρων λειτουργίας για συγκεκριµένη οικονοµική δραστη−
ριότητα ή για δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριο−
τήτων εκκινήσει και µετά τη διαβούλευση δεν εκδοθεί 
κοινή υπουργική απόφαση που να επιβάλλει γενικούς 
όρους λειτουργίας, µπορεί να επανεκκινήσει µόνο µετά 
από νέα διαβούλευση.

9. Τροποποίηση ή κατάργηση των γενικών όρων λει−
τουργίας για µια συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότη−
τα ή για δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων 
επιτρέπεται:

α) σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο µετά 
από αµετάκλητη απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου ή
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β) από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας, τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τον κατά περίπτωση 
συναρµόδιο Υπουργό, µετά την πάροδο πενταετίας από 
την υιοθέτησή τους ή την τροποποίηση ή κατάργησή 
τους.

Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση ή κατάργηση 
γενικών όρων λειτουργίας ακολουθείται η διαδικασία 
εισαγωγής γενικών όρων λειτουργίας.

Η διαβούλευση για την τροποποίηση ή κατάργηση 
των γενικών όρων λειτουργίας µετά από αµετάκλητη 
απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου εκκινεί εντός τριάντα 
(30) ηµερών από την έκδοση της απόφασης αυτής.

10. Η δήλωση του προσώπου που ασκεί την οικονο−
µική δραστηριότητα στην αρµόδια δηµοτική αρχή ότι 
πληροί τους γενικούς όρους λειτουργίας ή έχει συµ−
µορφωθεί µε αυτούς, αρκεί για την άσκηση µιας οικο−
νοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε το παρόν άρθρο 
5. Κάθε πρόσωπο µπορεί να ζητά και να λαµβάνει από 
την αρµόδια δηµοτική αρχή βεβαίωση ότι έχει προβεί 
στην υποβολή της σχετικής δήλωσης άσκησης της συ−
γκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας και τήρησης 
των γενικών όρων λειτουργίας για την συγκεκριµένη 
οικονοµική δραστηριότητα. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί 
βεβαιωτική διοικητική πράξη και δεν αποτελεί προϋπό−
θεση για την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής 
δραστηριότητας από το συγκεκριµένο πρόσωπο.

Άρθρο 6
Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων προτύπων

στις οικονοµικές δραστηριότητες που υπόκεινται
σε γενικούς όρους λειτουργίας

1. Όπου αυτό είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένο για 
την προστασία συγκεκριµένου δηµόσιου συµφέροντος 
κατά την άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηρι−
ότητας, µέρος των όρων λειτουργίας µπορεί να είναι και 
η τήρηση συγκεκριµένων προτύπων. Εκτός από τις πε−
ριπτώσεις αυτές, η χρήση προτύπων ενδείκνυται και σε 
κάθε άλλη περίπτωση γενικών όρων λειτουργίας στην 
έκταση που δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του παρόντος 
νόµου και ιδίως υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλουν σε 
κάθε περίπτωση τον ελάχιστο αναγκαίο περιορισµό για 
την αποτροπή του κινδύνου για το δηµόσιο συµφέρον. 
Για τις ανάγκες του παρόντος νόµου ως πρότυπα εννο−
ούνται οι κάθε είδους κανονισµοί, κριτήρια, πρότυπα, τε−
χνικές προδιαγραφές ή/και λοιπές τεχνικές απαιτήσεις.

2. Τα πρότυπα που µπορεί να ισχύουν για συγκεκρι−
µένες οικονοµικές δραστηριότητες προσδιορίζονται µε 
βάση τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόµου και 
πρέπει να είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εξυπηρέ−
τηση του συγκεκριµένου δηµοσίου συµφέροντος.

3. Ο προσδιορισµός των προτύπων για την άσκηση 
συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας υπό κα−
θεστώς γενικών όρων λειτουργίας γίνεται µε τη δια−
δικασία, η οποία προβλέπεται στον παρόντα νόµο για 
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ή για δέσµη 
οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων.

4. Η πιστοποίηση και ο έλεγχος της συµµόρφωσης µε 
συγκεκριµένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριµένης 
οικονοµικής δραστηριότητας γίνεται από οργανισµούς, 
οι οποίοι διαπιστεύονται προς τούτο σύµφωνα µε την 
κείµενη ελληνική νοµοθεσία. Τα πρόσωπα που µπορούν 
να διαπιστευθούν ως οργανισµοί αξιολόγησης συµµόρ−

φωσης, η διαδικασία πιστοποίησης και κάθε άλλη λε−
πτοµέρεια ρυθµίζονται στο κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος 
νόµου. Πιστοποίηση για τις ανάγκες του παρόντος νό−
µου εννοείται οποιαδήποτε δραστηριότητα αξιολόγη−
σης της συµµόρφωσης.

5. Η δήλωση ενός προσώπου στην αρµόδια δηµοτική 
αρχή ότι έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευµένο προς 
τούτο οργανισµό για την άσκηση συγκεκριµένης οικο−
νοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τους γενικούς 
όρους λειτουργίας που ισχύουν για τη συγκεκριµένη 
οικονοµική δραστηριότητα, αρκεί για την άσκηση της 
συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα 
µε το παρόν άρθρο 6. Η δήλωση περιλαµβάνεται στην 
υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 10 του άρθρου 5 και 
σε αυτήν εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος αυτή.

6. Μετά την αρχική πιστοποίηση συµµόρφωσης µε 
συγκεκριµένο πρότυπο, κάθε πρόσωπο − φορέας της 
πιστοποίησης επαναξιολογείται σε χρόνους και υπό τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κατά περίπτωση 
εφαρµοστέο πρότυπο. Η επαναξιολόγηση περιλαµβά−
νει υποχρεωτικά και διαδικασία υποβολής ενστάσεων 
από τα αξιολογούµενα πρόσωπα προς τον οργανισµό 
αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασί−
ας αξιολόγησης και ενστάσεων και εφόσον από αυτή 
προκύπτει ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο δεν τηρεί το 
συγκεκριµένο πρότυπο, ο οργανισµός αξιολόγησης συµ−
µόρφωσης που ενεργεί την επαναξιολόγηση υποχρεού−
ται εντός πέντε (5) ηµερών από την ολοκλήρωση της 
επαναξιολόγησης να ανακαλέσει το πιστοποιητικό, το 
οποίο έχει εκδώσει και µέσα στην ίδια προθεσµία να 
ενηµερώσει κάθε αρµόδια για την εποπτεία του παρό−
ντος νόµου αρχή, παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία 
και έγγραφο περιλαµβανοµένων και τυχόν ενστάσεων 
του αξιολογούµενου προσώπου και των απαντήσεών 
του επί αυτών.

7. Κάθε πρόσωπο που πιστοποιείται για συγκεκριµέ−
νη οικονοµική δραστηριότητα οφείλει µε την υπεύθυνη 
δήλωση της παραγράφου 5 να δηµοσιοποιεί την επω−
νυµία του οργανισµού αξιολόγησης συµµόρφωσης που 
το πιστοποίησε για την έναρξη άσκησης της δραστη−
ριότητάς του. Με υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που 
έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε την παρούσα, η οποία 
γίνεται στις αρµόδιες δηµοτικές αρχές εντός πέντε (5) 
ηµερών από την ολοκλήρωση κάθε επαναξιολόγησης, 
ανακοινώνεται η επωνυµία των οργανισµών αξιολό−
γησης συµµόρφωσης, που έκαναν την αξιολόγηση ως 
προς τη συµµόρφωση µε τα συγκεκριµένα πρότυπα 
µετά την έναρξη άσκησης συγκεκριµένης οικονοµικής 
δραστηριότητας και η ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε 
η αξιολόγηση.

Άρθρο 7
Έγκριση λειτουργίας

1. Όποτε είναι αντικειµενικά δικαιολογηµένο σύµφωνα 
µε τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόµου και 
µε το παρόν άρθρο, για την προστασία συγκεκριµένου 
δηµόσιου συµφέροντος, επιβάλλεται στα πρόσωπα, 
που ασκούν συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, 
η προηγούµενη έγκριση λειτουργίας. Η προηγούµενη 
έγκριση λειτουργίας αποτελεί ατοµική εκτελεστή δι−
οικητική πράξη.

2. Η υπαγωγή οικονοµικής δραστηριότητας σε καθε−
στώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας είναι αντι−
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κειµενικά δικαιολογηµένη όταν συντρέχουν οι εξής 
σωρευτικά προϋποθέσεις:

(α) υπάρχει κίνδυνος για συγκεκριµένο δηµόσιο συµ−
φέρον από την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής 
δραστηριότητας,

(β) καθίσταται απολύτως αναγκαίος ο περιορισµός 
του δικαιώµατος άσκησης της συγκεκριµένης οικο−
νοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε τις αρχές του 
άρθρου 1 του παρόντος νόµου για την αποτροπή του 
κινδύνου, και

(γ) η υπαγωγή της συγκεκριµένης οικονοµικής δρα−
στηριότητας σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λει−
τουργίας είναι απολύτως αναγκαία για την αποτροπή 
του κινδύνου για το συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον.

Κίνδυνος για το δηµόσιο συµφέρον υπάρχει όταν συ−
γκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα κατά αντικειµε−
νική κρίση και µε βάση τις υπάρχουσες επιστηµονικές 
και τεχνικές γνώσεις προκαλεί συγκεκριµένο κίνδυνο 
σε συγκεκριµένο δηµόσιο συµφέρον.

3. ∆εν επιτρέπεται η υπαγωγή οικονοµικής δραστηρι−
ότητας σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουρ−
γίας, αν κατά αντικειµενική κρίση και µε βάση τις υπάρ−
χουσες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις ο κίνδυνος 
µπορεί να αποτραπεί µε την υπαγωγή της συγκεκριµέ−
νης οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς γενικών 
όρων λειτουργίας.

4. Αν η άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηρι−
ότητας συνεπάγεται την πρόκληση κινδύνου σε συγκε−
κριµένο δηµόσιο συµφέρον που καθιστά αναγκαία την 
υπαγωγή σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουρ−
γίας και ταυτόχρονα συνεπάγεται την πρόκληση άλλου 
κινδύνου για το ίδιο δηµόσιο συµφέρον ή για άλλο δη−
µόσιο συµφέρον που υπάγεται σε καθεστώς γενικών 
όρων λειτουργίας, ως προς τη δεύτερη περίπτωση η 
άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας 
υπάγεται σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας.

5. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά 
από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας, του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουρ−
γού και του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κατά λόγο αρµοδιότητας, 
καθορίζονται οι οικονοµικές δραστηριότητες ή η δέσµη 
οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων εκ των αναφε−
ροµένων στο άρθρο 2, που προϋποθέτουν τη χορήγηση 
έγκρισης λειτουργίας σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 
Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται µε τρόπο 
περιοριστικό και οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους 
οποίους θα ασκείται αυτή η οικονοµική δραστηριότη−
τα και οι οποίοι είναι οι απολύτως αναγκαίοι για την 
αποτροπή του κινδύνου για το συγκεκριµένο δηµόσιο 
συµφέρον, σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 1 του πα−
ρόντος νόµου. Απολύτως αναγκαίοι είναι οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που κατά αντικειµενική κρίση και µε βάση 
τις υπάρχουσες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις 
αποτρέπουν το συγκεκριµένο κίνδυνο στο συγκεκριµένο 
δηµόσιο συµφέρον και δεν υπερβαίνουν αυτή την ανά−
γκη. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα καθορισθούν 
για την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστη−
ριότητας ή οµάδας οικονοµικών δραστηριοτήτων που 
προϋποθέτουν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σε 
καµία περίπτωση δεν µπορούν να προσθέσουν επιπλέον 
διοικητικό βάρος για τους ενδιαφερόµενους ή να είναι 

πιο επιβαρυντικά από τους αντίστοιχους που ισχύουν 
κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

6. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο 
κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός και ο Υπουργός 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ−
νησης κατά λόγο αρµοδιότητας, εκκινούν διαδικασία 
διαβούλευσης σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις 
έγκρισης λειτουργίας για συγκεκριµένη οικονοµική δρα−
στηριότητα ή δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριο−
τήτων. Η διαβούλευση γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 
του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον, κάθε 
σχετική πράξη που αφορά τη διαβούλευση, περιλαµβα−
νοµένης και της έκθεσης του Γραφείου Νοµοθετικής 
Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου 
Υπουργείου, δηµοσιεύεται και όπως προβλέπεται στο 
κεφάλαιο Ζ΄ του παρόντος. Οι απόψεις όλων όσοι επι−
θυµούν να συµµετάσχουν στην δηµόσια διαβούλευση 
δηµοσιεύονται όπως κατατίθενται, εκτός και αν χα−
ρακτηρίζονται από αυτούς εµπιστευτικές συνολικά ή 
µερικώς, οπότε και εµφανίζεται σχετική αναφορά ότι ο 
ενδιαφερόµενος ζήτησε να µην δηµοσιευθούν οι από−
ψεις του. Απόψεις, οι οποίες δεν υποβάλλονται σύµφωνα 
µε το παρόν, δεν λαµβάνονται υπόψη στη διαδικασία 
καθορισµού των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λει−
τουργίας για την άσκηση συγκεκριµένης οικονοµικής 
δραστηριότητας. Σύντµηση ή επιµήκυνση του χρόνου 
της διαδικασίας διαβούλευσης επιτρέπεται µόνο µία 
φορά µε πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρ−
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κατά 
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, για αντικειµενικά 
σπουδαίο λόγο, που ανακοινώνεται τουλάχιστον πέντε 
(5) ηµέρες πριν τη σύντµηση ή επιµήκυνση του χρόνου 
διαβούλευσης. Η σύντµηση του χρόνου διαβούλευσης 
δεν µπορεί να είναι για περισσότερο από το µισό της 
προβλεπόµενης κατά την έναρξη της διαβούλευσης δι−
άρκειας. Η επιµήκυνση του χρόνου διαβούλευσης δεν 
υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ηµέρες.

7. Η ανάλυση των συνεπειών των ρυθµίσεων του άρ−
θρου 7 του ν. 4048/2012 είναι αναγκαία στην περίπτωση 
των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας.

8. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης, συντάσσεται από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
των συναρµοδίων Υπουργείων έκθεση µε την οποία 
βεβαιώνεται είτε ότι συντρέχουν οι όροι για την υπα−
γωγή της οικονοµικής δραστηριότητας σε καθεστώς 
προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας και οι αναγκαίοι 
όροι για την αποτροπή του κινδύνου για συγκεκριµένο 
δηµόσιο συµφέρον είτε ότι δεν συντρέχουν. Η έκθεση 
δηµοσιεύεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη 
της διαβούλευσης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Ζ΄ του 
παρόντος. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη αυτή 
η προθεσµία θεωρείται ότι δεν συντρέχουν οι όροι για 
την υπαγωγή της συγκεκριµένης δραστηριότητας σε 
καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας.

9. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέ−
σεις για την υπαγωγή οικονοµικής δραστηριότητας 
σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας, ο 
Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο Υπουρ−
γός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ι−
ακυβέρνησης και οι εκάστοτε συναρµόδιοι Υπουργοί 
µε αιτιολογηµένη κοινή απόφασή τους ορίζουν ότι δεν 
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πληρούνται οι προϋποθέσεις να υπαχθεί η συγκεκριµέ−
νη οικονοµική διαδικασία σε καθεστώς προηγούµενης 
έγκρισης λειτουργίας. Σε περίπτωση που συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή οικονοµικής δρα−
στηριότητας σε καθεστώς προηγούµενης έγκρισης 
λειτουργίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας, ο Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ο κατά περίπτωση 
συναρµόδιος Υπουργός κοινοποιούν το σχέδιο προεδρι−
κού διατάγµατος στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της έκθεσης της 
προηγούµενης παραγράφου. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού 
οφείλει να γνωµοδοτήσει επί αυτού εντός τριάντα (30) 
ηµερών. Η γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού 
δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Η έκθεση 
της προηγουµένης παραγράφου αποτελεί µέρος της 
υπουργικής απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρού−
σας παραγράφου ή του προεδρικού διατάγµατος του 
δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

10. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων έγκρι−
σης λειτουργίας για µια συγκεκριµένη δραστηριότητα 
ή για δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων 
επιτρέπεται:

α) σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο µετά 
από αµετάκλητη απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου, ή

β) από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας, τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τον κατά περίπτωση 
συναρµόδιο Υπουργό, µετά την πάροδο πενταετίας από 
την υιοθέτησή τους ή την τροποποίηση.

Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση των όρων 
και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας ακολουθεί−
ται η διαδικασία υιοθέτησης όρων και προϋποθέσεων 
έγκρισης λειτουργίας.

Η διαβούλευση για την τροποποίηση ή κατάργηση 
των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας 
µετά από αµετάκλητη απόφαση αρµοδίου δικαστηρίου 
εκκινεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της 
απόφασης αυτής.

Άρθρο 8
Τήρηση ελάχιστων προτύπων στις οικονοµικές

δραστηριότητες που απαιτούν έγκριση λειτουργίας

1. Στους όρους και τις προϋποθέσεις για την έγκριση 
λειτουργίας που τίθενται µε το προεδρικό διάταγµα της 
παραγράφου 5 του άρθρου 7, µπορεί να περιλαµβάνεται 
και η τήρηση συγκεκριµένων προτύπων.

2. Τα πρόσωπα που µπορούν να διαπιστευτούν ως 
οργανισµοί αξιολόγησης συµµόρφωσης, η διαδικασία 
πιστοποίησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ρυθµίζονται 
στο κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος νόµου.

3. Ο διαπιστευµένος οργανισµός αξιολόγησης συµ−
µόρφωσης κοινοποιεί υπεύθυνη δήλωσή του στην αρ−
µόδια για την παροχή της έγκρισης λειτουργίας αρχή 
µε την οποία πιστοποιεί την από µέρους του ενδιαφε−
ρόµενου προσώπου συµµόρφωση µε το συγκεκριµένο 
πρότυπο. Η υπεύθυνη δήλωση δηµοσιεύεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της παρούσας. Από τη δηµοσίευσή 
της, το συγκεκριµένο πρόσωπο τεκµαίρεται ότι πληροί 
τις προϋποθέσεις του συγκεκριµένου προτύπου. Τέτοια 
υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο οργανισµός αξιολόγη−
σης συµµόρφωσης σε κάθε επαναξιολόγηση τήρησης 
του προτύπου που πραγµατοποιεί µετά την έγκριση 

λειτουργίας πιστοποιώντας τη συµµόρφωση ή µη µε 
τα πρότυπα. Η υπεύθυνη δήλωση είτε αρχική είτε µετά 
την επαναξιολόγηση, περιλαµβάνει την επωνυµία και τον 
αριθµό ΓΕΜΗ του οργανισµού αξιολόγησης συµµόρφω−
σης και του πιστοποιουµένου προσώπου, το αντικείµενο 
της πιστοποίησης και το πρότυπο που εφαρµόζεται, το 
χρόνο διενέργειάς της, και υποβάλλεται εντός πέντε (5) 
ηµερών από την ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης 
ή επαναξιολόγησης.

4. Τα πρότυπα, η συµµόρφωση στα οποία επιβάλλεται 
ως προϋπόθεση για την άσκηση συγκεκριµένης οικο−
νοµικής δραστηριότητας υπό καθεστώς προηγούµενης 
έγκρισης λειτουργίας, είναι τα ελάχιστα αναγκαία για 
την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου δηµόσιου συµ−
φέροντος που δικαιολογεί την επιβολή προτύπων. Η 
επιλογή των προτύπων γίνεται µε βάση τις αρχές του 
άρθρου 1 και κατά τρόπο που να επιδιώκεται η τεχνο−
λογική ουδετερότητα και ο αποτελεσµατικός ανταγω−
νισµός για την άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής 
δραστηριότητας.

5. Η τήρηση πρόσθετων προτύπων από ένα πρόσωπο 
και η πιστοποίησή του σχετικά µε αυτά δεν επηρεάζει 
σε τίποτα τις διατάξεις του παρόντος σχετικά µε την 
πιστοποίηση.

Άρθρο 9
Χορήγηση έγκρισης λειτουργίας

1. Το περιεχόµενο της αίτησης για την έγκριση λει−
τουργίας για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα 
ή δέσµη οµοειδών οικονοµικών δραστηριοτήτων καθο−
ρίζεται µε το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 5 
του άρθρου 7 του παρόντος νόµου.

2. Η αρµόδια για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας 
αρχή οφείλει να ενηµερώνει, εντός επτά (7) ηµερών από 
την υποβολή του σχετικού αιτήµατος, τον υποβάλλοντα 
την αίτηση για έγκριση λειτουργίας αν λείπει κάποιο 
από τα στοιχεία, τα οποία προσδιορίζονται µε τρόπο 
περιοριστικό στο προεδρικό διάταγµα της παραγρά−
φου 5 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, θέτοντας 
και προθεσµία επτά (7) ηµερών για την προσκόµισή 
τους. Αν µετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής τα 
σχετικά έγγραφα δεν έχουν προσκοµισθεί, η αίτηση 
απορρίπτεται.

3. Η διάρκεια εξέτασης ενός αιτήµατος για έγκριση 
λειτουργίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα (50) 
ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Σε περί−
πτωση που λείπουν έγγραφα, η προθεσµία των πενήντα 
(50) ηµερών διακόπτεται και επανεκκινεί µετά την προ−
σκόµισή τους. Σε περίπτωση παρόδου των πενήντα (50) 
ηµερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης σύµφω−
να µε τον παρόντα, χωρίς την έγκριση ή απόρριψη της 
αίτησης, τεκµαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή και η 
αρµόδια αρχή οφείλει να εκδώσει τη σχετική εκτελεστή 
ατοµική διοικητική πράξη εντός δέκα (10) ηµερών από 
την πάροδο των προθεσµίων που τίθενται παραπάνω.

Άρθρο 10
Μεταβίβαση έγκρισης λειτουργίας

Η έγκριση λειτουργίας µεταβιβάζεται µαζί µε την επι−
χειρηµατική µονάδα, η οποία έχει λάβει την έγκριση 
λειτουργίας και µπορεί να συσταθεί επί αυτής εµπράγ−
µατο δικαίωµα µόνο µαζί µε την επιχειρηµατική µονάδα, 
η οποία έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας. Η µίσθωση 
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ή αλλαγή ελέγχου της επιχείρησης, η οποία έχει λάβει 
την έγκριση λειτουργίας για τη συγκεκριµένη επιχειρη−
µατική µονάδα, δεν συνιστά λόγο ανάκλησης της έγκρι−
σης λειτουργίας. Κάθε πρόσωπο το οποίο µεταβιβάζει 
επιχειρηµατική µονάδα ή συστήνει επί αυτής δικαίωµα 
επικαρπίας υποχρεούται να κοινοποιεί το γεγονός αυτό 
εντός τριάντα (30) ηµερών από την ολοκλήρωσή του 
στην αρµόδια κατά τόπο Αρχή. Η παρούσα δεν περιορί−
ζει σε τίποτα τις διατάξεις του ν. 3959/2011 περί συγκέ−
ντρωσης επιχειρήσεων. Η έννοια της αλλαγής ελέγχου 
στο παρόν έχει την έννοια που της δίδεται στα άρθρα 
5 επ. του ν. 3959/2011.

Άρθρο 11
Περιορισµός αριθµού εγκρίσεων λειτουργίας

και χορήγηση αυτών

1. Σε συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες για 
την άσκηση των οποίων προϋποτίθεται η χορήγηση 
της έγκρισης λειτουργίας, ο αριθµός των προσώπων 
που λαµβάνουν έγκριση µπορεί να περιορισθεί είτε 
συνολικά για ολόκληρη την Επικράτεια είτε και για συ−
γκεκριµένα γεωγραφικά διαµερίσµατα, εφόσον τούτο 
επιβάλλεται από λόγους αντικειµενικούς, που αφορούν 
τη συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα και το δη−
µόσιο συµφέρον το οποίο εξυπηρετείται, ιδίως αν η 
άσκηση της συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας 
προϋποθέτει είτε τη χρήση σπάνιου πόρου, ο οποίος 
δεν επαρκεί για αόριστο αριθµό προσώπων ή τη χρήση 
άλλου πόρου του ∆ηµοσίου.

2. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 5 του 
άρθρου 7 του παρόντος νόµου καθορίζονται οι όροι και 
προϋποθέσεις υπό τους οποίους µπορεί να περιορισθεί 
ο αριθµός των προσώπων που θα λάβουν έγκριση να 
ασκούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, ο τρόπος µε 
τον οποίο θα καθορισθεί ο αριθµός των προσώπων 
αυτών και η διαγωνιστική διαδικασία µε την οποία θα 
χορηγηθούν οι συγκεκριµένες εγκρίσεις λειτουργίας 
και η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται 
µε βάση τις αρχές της διαφάνειας, της ισότιµης µε−
ταχείρισης, της αναλογικότητας, της προστασίας του 
ανταγωνισµού και σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 1 
του παρόντος νόµου. Ο περιορισµός του αριθµού των 
προσώπων που ασκούν µια οικονοµική δραστηριότητα 
µπορεί να αφορά και ένα µόνο επίπεδο δραστηριο−
ποίησης µιας επιχείρησης σε συγκεκριµένη οικονοµική 
δραστηριότητα.

3. Σε περίπτωση που το προεδρικό διάταγµα της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 7 κατά τα ανωτέρω εισάγει 
περιορισµό του αριθµού των εγκρίσεων λειτουργίας 
για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, η αρµόδια 
κατά περίπτωση Αρχή µόλις λάβει αίτηµα για την άσκη−
ση αυτής της οικονοµικής δραστηριότητας, το κοινο−
ποιεί εντός επτά (7) ηµερών από την υποβολή του στον 
Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον 
κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, οι οποίοι ορίζουν 
µε αντικειµενικά αιτιολογηµένη κοινή απόφασή τους 
εντός είκοσι (20) ηµερών από την αίτηση, το µέγιστο 
αριθµό των εγκρίσεων λειτουργίας που θα χορηγη−
θούν. Το στάδιο αυτό δεν ακολουθείται, αν έχει ήδη 
υπάρξει προηγούµενο αίτηµα και έχει ορισθεί ο αριθ−
µός των εγκρίσεων λειτουργίας για τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα. Η απόφαση µε την οποία καθορίζεται 
ο µέγιστος αριθµός των εγκρίσεων λειτουργίας για 

συγκεκριµένη δραστηριότητα σύµφωνα µε το παρόν 
άρθρο, επανεξετάζεται υποχρεωτικά κάθε πενταετία και 
στην περίπτωση αυτή δεν µπορεί να µειωθεί ο αριθµός 
των εγκρίσεων λειτουργίας κάτω από τον αριθµό των 
εγκρίσεων λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί και δεν 
έχουν ανακληθεί ή λήξει µέχρι τη συµπλήρωση της πε−
νταετίας από την έκδοση της απόφασης, µε την οποία 
περιορίσθηκε ο αριθµός των εγκρίσεων λειτουργίας και 
ορίσθηκε ο αριθµός αυτών. Το σχέδιο προεδρικού δια−
τάγµατος κοινοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. 
Η Επιτροπή Ανταγωνισµού οφείλει να γνωµοδοτήσει 
επί αυτού εντός τριάντα (30) ηµερών. Η γνωµοδότηση 
της Επιτροπής Ανταγωνισµού δηµοσιεύεται σύµφωνα µε 
τον παρόντα νόµο. Η έκθεση της προηγούµενης παρα−
γράφου αποτελεί µέρος του προεδρικού διατάγµατος 
της παρούσας παραγράφου.

4. Με την κοινή υπουργική απόφαση της προηγούµε−
νης παραγράφου ορίζεται και κάθε απαραίτητη λεπτο−
µέρεια για το διαγωνισµό, µε τον οποίο θα χορηγηθούν 
οι εγκρίσεις λειτουργίας, σύµφωνα και µε το προεδρικό 
διάταγµα της παραγράφου 5 του άρθρου 7. Η πρό−
σκληση για συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τριάντα (30) ηµέρες 
και η δηµοσίευση γίνεται τουλάχιστον στην Κεντρική 
∆ιαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής ∆ραστηριότητας του 
άρθρου 25 του παρόντος. Ο διαγωνισµός διεξάγεται και 
οι εγκρίσεις λειτουργίας χορηγούνται στην περίπτωση 
αυτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και τον συναρµόδιο κατά περίπτωση Υπουργό.

5. Η διάρκεια εξέτασης ενός αιτήµατος για χορήγηση 
έγκρισης λειτουργίας υπό καθεστώς περιορισµένου αριθ−
µού, περιλαµβανοµένης και της διαγωνιστικής διαδικασί−
ας, δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκατό (100) ηµέρες από 
την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της συγκεκριµέ−
νης έγκρισης λειτουργίας. Η ανωτέρω προθεσµία δύναται 
να παραταθεί για µόνο τριάντα (30) ηµέρες επιπλέον 
της αρχικής προθεσµίας των εκατό (100) ηµερών. Στην 
περίπτωση αυτή, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν 
τη συµπλήρωση των εκατό (100) ηµερών, η κατά περί−
πτωση αρµόδια αρχή οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως 
το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση και κάθε άλλο 
πρόσωπο, το οποίο συµµετέχει στη διαδικασία σχετικά 
µε την πιθανή καθυστέρηση, τους λόγους στους οποίους 
αυτή οφείλεται και την πιθανή διάρκειά της.

6. Κάθε πρόσωπο στο οποίο χορηγείται έγκριση λει−
τουργίας σε συνθήκες περιορισµένου αριθµού αυτών, 
υποχρεούται να προβεί σε πραγµατική άσκηση της 
αντίστοιχης οικονοµικής δραστηριότητας εντός ενός 
(1) έτους από τη χορήγησή της. Με την πράξη της έγκρι−
σης λειτουργίας για συγκεκριµένη οικονοµική δραστη−
ριότητα προσδιορίζεται το περιεχόµενο της ελάχιστης 
αναγκαίας εκµετάλλευσης. Στο προεδρικό διάταγµα της 
παραγράφου 5 του άρθρου 7 τίθεται µε τρόπο ειδικό 
και σαφή το πλαίσιο, στο οποίο η εκάστοτε αρµόδια 
αρχή υποχρεούται να προσδιορίσει εφαρµόζοντας τις 
αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόµου, την ελάχιστη 
εκµετάλλευση κάθε προηγούµενης έγκρισης λειτουργί−
ας, που δίνεται µε περιορισµό του αριθµού τους.

Άρθρο 12
Eνδικοφανής προσφυγή

1. Κατά της απόφασης µε την οποία απορρίπτεται 
αίτηµα χορήγησης έγκρισης λειτουργίας ή κατά της 
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απόφασης µε την οποία επιβάλλονται ειδικοί όροι και 
προϋποθέσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρ−
θρου 7, που δεν συνάδουν µε τις αρχές του άρθρου 1 
του παρόντος νόµου, το αιτούν πρόσωπο µπορεί να 
προσφύγει ενώπιον της κατά περίπτωση αρµόδιας αρ−
χής, όπως ορίζεται στο άρθρο 24. Η απόφαση επί της 
προσφυγής πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και, µε την 
επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, εκδίδεται εντός 
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της προσφυγής. 
Εάν οι λόγοι της προσφυγής στηρίζονται σε αιτιάσεις 
τεχνικής φύσεως, η αρχή που κρίνει επί της προσφυ−
γής δύναται να ζητήσει την τεχνική συνδροµή από τον 
ιδιωτικό φορέα του άρθρου 15, του οποίου η εισήγηση 
ενσωµατώνεται στην απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, η 
προθεσµία για την έκδοση της απόφασης παρατείνεται 
για δεκαπέντε (15) ακόµη ηµέρες. Σε περίπτωση αποδο−
χής της προσφυγής η αρχή που την εξέτασε χορηγεί 
υποχρεωτικά την έγκριση λειτουργίας ή τροποποιεί 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν µε την 
αρχική έγκριση λειτουργίας.

2. Ειδικά η απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά αποφάσεως, που αφορά τη µη χορήγηση έγκρισης 
λειτουργίας σε συνθήκες περιορισµού του αριθµού τους, 
εκδίδεται εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την 
υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής.

3. Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας των 
ανωτέρω παραγράφων, χωρίς την έκδοση απόφασης 
από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή τεκµαίρεται η 
απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής.

Άρθρο 13
Παράβολο

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προσδιορίζεται συ−
γκεκριµένο ύψος παραβόλου, το οποίο καταβάλλεται 
ετήσια από το κάθε πρόσωπο ανά οικονοµική δραστηρι−
ότητα που ασκεί υπό καθεστώς προηγούµενης έγκρισης 
λειτουργίας, καθώς και τα παράβολα και επιβαρύνσεις 
που αυτό αντικαθιστά. Το σύνολο των πόρων που συγκε−
ντρώνονται πιστώνεται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού 
Προϋπολογισµού και χρησιµοποιείται αποκλειστικά και 
µόνο για την εποπτεία και τον έλεγχο των οικονοµικών 
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Με την 
κοινή απόφαση του παρόντος άρθρου ρυθµίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη µεταφορά των πιστώσεων 
στα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο και την εποπτεία.

Άρθρο 14
Παροχή υπηρεσιών

1. Πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για έγκριση λει−
τουργίας, µπορούν να συνυποβάλλουν και µελέτες φυ−
σικών ή νοµικών προσώπων της επιλογής τους προς 
υποστήριξη της αίτησής τους. Οι αρµόδιες εκάστοτε 
αρχές εξετάζουν τις σχετικές µελέτες ως προς την 
πληρότητα και ορθότητά τους και, εφόσον θεωρούν 
αυτές επαρκείς, µπορούν στην απόφασή τους να τις 
υιοθετούν. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν επίσης να ζη−
τήσουν εξασφάλιση είτε µε ασφαλιστικές συµβάσεις ή 
µε εγγυητικές επιστολές ή άλλα συνήθη κατά τη χρη−
µατοδοτική πρακτική µέσα εγγυοδοσίας ή εγγύησης. 
Η εγγυοδοσία πρέπει να είναι ανάλογη του βαθµού 
στον οποίο οι µελέτες φυσικών ή νοµικών προσώπων 
λαµβάνονται υπόψιν για την αξιολόγηση του αν η έγκρι−

ση λειτουργίας θα πρέπει να δοθεί στη συγκεκριµένη 
περίπτωση και αν απαιτείται και σε τι βαθµό µε την 
ατοµική διοικητική πράξη χορήγησης της έγκρισης και 
εξειδίκευση των όρων ή προϋποθέσεων που υπάρχουν 
στο αντίστοιχο προεδρικό διάταγµα.

2. Οι αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση έγκρισης λει−
τουργίας δύνανται να αναθέτουν, σε φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, µελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων 
για την εξέταση συγκεκριµένων αιτηµάτων έγκρισης 
λειτουργίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί 
δηµοσίων συµβάσεων.

3. Παρέχοντες υπηρεσίες σε πρόσωπα τα οποία αι−
τούνται έγκριση λειτουργίας δεν µπορούν για την ίδια 
αίτηση έγκρισης λειτουργίας να παρέχουν και υπηρεσί−
ες στις αρχές οι οποίες είναι αρµόδιες για τη χορήγηση 
της έγκρισης λειτουργίας.

4. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε αρ−
µόδιες για τη χορήγηση έγκρισης αρχές κατά το πα−
ρόν άρθρο δηµοσιεύουν υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τον 
παρόντα νόµο, την επωνυµία και τον αριθµό εµπορικού 
µητρώου των επιχειρήσεων στις οποίες παρείχαν συµ−
βουλευτικές υπηρεσίες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, 
καθώς και το χρόνο και το αντικείµενο των υπηρεσιών 
που παρείχαν κατά τα τελευταία τρία έτη.

5. Οι περιορισµοί των προσώπων που παρέχουν υπη−
ρεσίες σε επιχειρήσεις ή στις αρµόδιες αρχές κατά το 
παρόν άρθρο καταλαµβάνουν και τα πρόσωπα, τα οποία 
βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο µε αυτά. Για τις ανάγκες 
του παρόντος άρθρου, ο έλεγχος έχει την έννοια η 
οποία του δίδεται στα άρθρα 5 επ. του ν. 3959/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 15
Οργανισµοί αξιολόγησης συµµόρφωσης µε πρότυπα

1. Οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης ενός προ−
σώπου µε συγκεκριµένα πρότυπα σύµφωνα µε τον 
παρόντα νόµο µπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον δια−
πιστευθεί σχετικά από το Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών 
Ποιότητας (ΕΣΥΠ – αυτοτελής µονάδα ΕΣΥ∆) ή από 
άλλον εθνικό οργανισµό διαπίστευσης κράτους − µέ−
λους της ΕΕ, σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική και τη 
νοµοθεσία της ΕΕ.

2. Το ΕΣΥΠ εποπτεύει τους οργανισµούς αξιολόγη−
σης συµµόρφωσης που έχουν διαπιστευθεί από αυτό 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο και συνερ−
γάζεται µε τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισµούς 
διαπίστευσης των κρατών − µελών της ΕΕ σχετικά µε 
οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρφωσης, που έχουν 
διαπιστευθεί από αυτούς και παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους σε πρόσωπα, τα οποία επιθυµούν να ασκήσουν 
στην Ελλάδα οικονοµική δραστηριότητα σύµφωνα µε 
τον παρόντα νόµο.

3. Οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης δεν µπορεί 
για την ίδια υπόθεση να παρέχει υπηρεσίες σε πρόσω−
πο, του οποίου τη συµµόρφωση σε πρότυπα σύµφωνα 
µε το παρόν αξιολογεί. Κάθε οργανισµός αξιολόγησης 
συµµόρφωσης δηµοσιεύει σύµφωνα µε την παρούσα 
την επωνυµία, τον αριθµό εµπορικού µητρώου, το χρόνο 
και το αντικείµενο για το οποίο παρείχε υπηρεσίες σε 
συγκεκριµένη επιχείρηση κατά τα τελευταία τρία έτη. 
Η απαγόρευση ισχύει και για πρόσωπα που ελέγχουν 
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ή ελέγχονται από οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρ−
φωσης ή συµµετέχουν σε οργανισµό αξιολόγησης συµ−
µόρφωσης µε ποσοστό άνω του 10%. Για τις ανάγκες 
του παρόντος άρθρου ο έλεγχος έχει την έννοια την 
οποία έχει στο άρθρο 5 επ. του ν. 3959/2011.

4. Ο κάθε οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης 
διαθέτει εγχειρίδιο ποιότητας και εφαρµόζει τεκµηρι−
ωµένες και σαφώς προδιαγεγραµµένες διαδικασίες για 
την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των αξιολο−
γούµενων επιχειρήσεων, για την υποβολή και εξέταση 
των ενστάσεων κατά των αποφάσεών του από τις αξι−
ολογούµενες εγκαταστάσεις, καθώς και τεκµηριωµένο 
σύστηµα διαχείρισης, το οποίο καλύπτει όλες τις προ−
βλεπόµενες απαιτήσεις και διασφαλίζει την αποτελε−
σµατική εφαρµογή τους.

5. Κάθε οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης που 
παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο 
οφείλει να τηρεί αρχείο αξιολογήσεων µε κάθε ανα−
γκαία λεπτοµέρεια που να βεβαιώνει την από µέρους 
του ορθή άσκηση των υποχρεώσεών του τόσο κατά 
την αρχική αξιολόγηση συµµόρφωσης επιχείρησης όσο 
και κατά τη λειτουργία της. Το ελάχιστο περιεχόµενο 
του αρχείου είναι η επωνυµία και ο αριθµός εµπορικού 
µητρώου της επιχείρησης, η συµµόρφωση της οποί−
ας µε συγκεκριµένα πρότυπα, απετέλεσε αντικείµενο 
αξιολόγησης, κάθε ηµεροµηνία στην οποία έγινε αξιο−
λόγηση της επιχείρησης αυτής από τον συγκεκριµένο 
οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης και περιγραφή 
των εργασιών που έγιναν καθώς και περιπτώσεις, κατά 
τις οποίες εντοπίστηκε ότι η αξιολογηθείσα επιχείρη−
ση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενός συγκεκριµένου 
προτύπου. Πρόσβαση στο αρχείο αυτό έχει κάθε αρµό−
δια αρχή εποπτείας εφαρµογής του παρόντος νόµου, 
µε την επιφύλαξη του απορρήτου και της προστασίας 
των προσωπικών δεδοµένων από παράνοµη επεξεργα−
σία και ο κάθε οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης 
υποχρεούται να παρέχει κάθε εύλογη πληροφορία στις 
αρχές αυτές.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας µετά από γνωµοδότηση του ΕΣΥΠ κα−
θορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε το 
εγχειρίδιο ποιότητας, τις διαδικασίες για την αξιολόγη−
ση και την παρακολούθηση των αξιολογουµένων εγκα−
ταστάσεων, το σύστηµα διαχείρισης και ενστάσεων, τον 
τρόπο τήρησης του µητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε 
οργανισµός αξιολόγησης συµµόρφωσης και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία αξιο−
λόγησης συµµόρφωσης, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.

Άρθρο 16
Επιλογή προτύπων

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρ−
µόδιου Υπουργού µετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ καθορί−
ζονται, τροποποποιούνται ή καταργούνται τα πρότυπα 
για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα η οποία 
ασκείται υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρµό−
διου Υπουργού µετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ καθορίζο−
νται, τροποποποιούνται ή καταργούνται τα πρότυπα για 
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα η οποία ασκεί−
ται υπό καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας.

3. Σε περίπτωση που για συγκεκριµένη οικονοµική 
δραστηριότητα έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρµόζονται αυτά. 
Αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχουν 
διεθνή πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κεί−
µενη νοµοθεσία, εφαρµόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν 
ούτε διεθνή πρότυπα αλλά υπάρχουν ελληνικά πρότυπα, 
που έχουν ορισθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, 
εφαρµόζονται αυτά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
πρότυπα για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα 
κατά το προηγούµενο εδάφιο χρησιµοποιούνται καθιε−
ρωµένα ελληνικά πρότυπα. Αν δεν υπάρχουν καθιερω−
µένα ελληνικά πρότυπα, υιοθετούνται σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία.

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα πρότυπα 
του ιδίου επιπέδου (ευρωπαϊκά ή διεθνή ή εθνικά), τα 
οποία πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σύµφωνα 
µε τον παρόντα, οι αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές 
υποχρεούνται να υιοθετήσουν οποιοδήποτε από τα 
σχετικά πρότυπα σύµφωνα µε τα ανωτέρω άρθρα. Το 
ενδιαφερόµενο να ασκήσει συγκεκριµένη οικονοµική 
δραστηριότητα πρόσωπο µπορεί να επιλέξει ανάµεσα 
σε ισοδύναµα πρότυπα, τα οποία έχουν τεθεί σύµφωνα 
µε το παρόν άρθρο.

5. Τα ελάχιστα πρότυπα, τα οποία τίθενται σύµφωνα 
µε την παρούσα, επανεξετάζονται αν πρόκειται για ευ−
ρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα σύµφωνα µε τη διαδικασία, 
η οποία προβλέπεται από την κατά περίπτωση νοµοθε−
σία που διέπει αυτά τα πρότυπα. Στην περίπτωση των 
εθνικών προτύπων η επανεξέταση γίνεται το αργότερο 
εντός πενταετίας από την υιοθέτησή τους. Η επανεξέ−
ταση µπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση προτύπων αν 
πλέον δεν δικαιολογείται η ύπαρξή τους για την προ−
στασία του συγκεκριµένου δηµοσίου συµφέροντος ή σε 
τροποποίησή τους ή σε αντικατάστασή τους. Η διαδικα−
σία, η οποία ακολουθείται είναι η ίδια που ακολουθείται 
για την υιοθέτηση των προτύπων. Κάθε πρόσωπο, το 
οποίο ασκεί συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα, 
υποχρεούται να πιστοποιηθεί ότι πληροί τα πρότυπα, 
όπως έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί εντός εξή−
ντα ηµερών από την υιοθέτησή τους σύµφωνα µε το 
παρόν άρθρο.

6. Σε περίπτωση που υπάρχουν µόνο εθνικά πρότυπα 
και υιοθετηθούν µεταγενέστερα ευρωπαϊκά ή διεθνή 
πρότυπα, αυτά επιβάλλονται άµεσα σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του παρόντος άρθρου και αντικαθιστούν 
τα µέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν διεθνή πρότυπα και υιοθετηθούν µεταγενέ−
στερα ευρωπαϊκά, αυτά επιβάλλονται άµεσα σύµφωνα 
µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και αντικαθι−
στούν τα µέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα.

Άρθρο 17
Γενικές αρχές πιστοποίησης

1. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυµεί να ασκήσει οι−
κονοµική δραστηριότητα για την οποία σύµφωνα µε 
τον παρόντα νόµο απαιτείται πιστοποίηση, µπορεί να 
επιλέγει τον οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης που 
επιθυµεί από το Μητρώο Οργανισµών Αξιολόγησης Συµ−
µόρφωσης.

2. Οι οικονοµικοί όροι για την παροχή των υπηρεσιών 
πιστοποίησης συµφωνούνται µεταξύ του οργανισµού 
αξιολόγησης συµµόρφωσης και του ενδιαφερόµενου 



 

 

 
3832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

προσώπου. Οι συµφωνίες παροχής υπηρεσιών πιστο−
ποίησης περιλαµβάνουν το σύνολο των όρων υπό τους 
οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης και 
δεν µπορεί να ρυθµίζουν ταυτόχρονα άλλες τυχόν συ−
ναλλαγές των συµβαλλοµένων µερών. Κάθε αντίθετη 
συµφωνία είναι αυτοδίκαια άκυρη.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρ−
µόδιου Υπουργου µετά από γνωµοδότηση της ΕΣΥΠ 
µπορούν να καθορίζονται τυποποιηµένα σχέδια συµβά−
σεων παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης συµµόρφωσης 
για συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα. Για την 
εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 1 του παρόντος, 
οι όροι των τυποποιηµένων σχεδίων συµβάσεων µπορεί 
κατά περίπτωση να είναι εν όλω ή εν µέρει δεσµευτι−
κοί για τους διοικούµενους ή να µην έχουν δεσµευτικό 
χαρακτήρα για τα συµβαλλόµενα µέρη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας, µετά από γνώµη της Επιτροπής Αντα−
γωνισµού, µπορεί να ορίζονται ανώτατες τιµές παροχής 
υπηρεσιών πιστοποίησης για συγκεκριµένη οικονοµική 
δραστηριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 18

1. Οργανωµένος Υποδοχέας ∆ραστηριοτήτων (ΟΥ∆) 
είναι ένα ολοκληρωµένο σύνολο δοµών, υπηρεσιών 
και έργων υποδοµής, που αναπτύσσεται σε εδαφική 
ή θαλάσσια περιοχή κείµενη εκτός σχεδίου πόλεως ή 
οικισµού, στην οποία επιτρέπεται η ανάπτυξή του σύµ−
φωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις χωροταξικού 
και πολεοδοµικού σχεδιασµού και η οποία προορίζε−
ται αποκλειστικά για την εγκατάσταση προσώπων και 
άσκηση δραστηριοτήτων που έχουν ήδη οργανωθεί ή 
θα οργανωθούν. Η ίδρυση ΟΥ∆ µπορεί να προϋποθέ−
τει τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος.

2. Σε κάθε ΟΥ∆ µπορεί να ασκούνται δραστηριότητες 
υπό καθεστώς προηγούµενης έγκρισης λειτουργίας ή 
υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας ή οικονοµικές 
δραστηριότητες για τις οποίες δεν υπάρχει περιορι−
σµός. Η εκτελεστή ατοµική διοικητική πράξη, µε την 
οποία χορηγείται η έγκριση λειτουργίας του ΟΥ∆, πε−
ριλαµβάνει και έγκριση λειτουργίας για κάθε πρόσωπο 
το οποίο εγκαθίσταται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου στον ΟΥ∆ και ασκεί τη συγκεκριµένη 
οικονοµική δραστηριότητα.

3. Με το προεδρικό διάταγµα του άρθρου 7 παρά−
γραφος 5, το οποίο στην παρούσα περίπτωση εκδίδε−
ται µετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµό−
διου Υπουργού, τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
διέπουν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας των ΟΥ∆ 
και την άσκηση των αναπτυσσόµενων δραστηριοτήτων 
εντός αυτών, σύµφωνα µε τις αρχές του άρθρου 1 του 
παρόντος νόµου. Στο προεδρικό διάταγµα γίνεται κα−
τηγοριοποίηση των ΟΥ∆, αν αυτό είναι αναγκαίο, ώστε 
να εξυπηρετείται µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο η λει−
τουργία τους. To προεδρικό διάταγµα επιπλέον ορίζει:

α) Το περιεχόµενο του φακέλου (τεχνικοοικονοµικές 
µελέτες, εκθέσεις, προϋπολογισµοί κ.λπ.) που θα συνο−
δεύει την αίτηση για την ίδρυση ΟΥ∆.

β) Το ελάχιστο περιεχόµενο του Κανονισµού Λειτουρ−
γίας του ΟΥ∆.

γ) Την αναγκαία υποδοµή για τη λειτουργία του ΟΥ∆.
δ) Την ελάχιστη έκταση για οργάνωση και λειτουργία 

ΟΥ∆ για τις συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότη−
τες και η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τα 
πενήντα (50) στρέµµατα.

ε) Τις αναγκαίες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.
στ) Τη διαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων.
ζ) Την ελάχιστη χρηµατοοικονοµική επάρκεια και δοµή 

του φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του ΟΥ∆, που µπο−
ρεί να αναφέρεται σε ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, 
εξασφάλιση χρηµατοδότησης και εγγυήσεις για την 
εκτέλεση των έργων υποδοµής. Για το σκοπό αυτόν 
µπορεί να λαµβάνονται υπ’όψιν και ασφαλιστήρια συµ−
βόλαια ή άλλες εγγυοδοτικές ή εγγυητικές συµβάσεις 
και χρηµατοοικονοµικά µέσα. Κατά περίπτωση µπορεί 
να τίθεται και ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων του φο−
ρέα ίδρυσης ή διαχείρισης.

η) Την ελάχιστη διάρκεια των ΟΥ∆.
θ) Θέµατα σχετικά µε την αλλαγή ή επέκταση ή µείω−

ση της έκτασης που καταλαµβάνει ο ΟΥ∆ ή την αλλαγή 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από 
τον ΟΥ∆.

ι) Ζητήµατα τα οποία αφορούν το φορέα ίδρυσης 
ή διαχείρισης σε περίπτωση που ο φορέας ίδρυσης 
επιλέξει να µην συνεχίσει τη διαχείριση του ΟΥ∆ µετα 
την ίδρυσή του. Την αλλαγή φορέα ίδρυσης κατά το 
στάδιο της ίδρυσης. Την αλλαγή φορέα διαχείρισης και 
ζητήµατα αλλαγης ελέγχου του φορέα διαχείρισης ή 
ίδρυσης. Ζητήµατα επίσης, που αφορούν τις σχέσεις του 
φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης µε τα πρόσωπα τα οποία 
εγκαθίστανται στον ΟΥ∆ για να ασκήσουν συγκεκριµένη 
οικονοµική δραστηριότητα και την ίδρυση, διοίκηση και 
διαχείριση του ΟΥ∆.

ια) Τη δυνατότητα εγκατάστασης στο ΟΥ∆ προσώπων 
που ασκούν οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν 
αποτελούν αντικείµενο του παρόντος νόµου και τους 
όρους υπό τους οποίους µπορεί αυτό να επιτευχθεί.

ιβ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ίδρυση 
και λειτουργία των ΟΥ∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος και ιδίως σχετικά µε τις προθεσµίες και τις 
προϋποθέσεις για να τεθεί ο ΟΥ∆ σε λειτουργία.

4. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από 
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτο−
µέρεια σχετικά µε θέµατα χωροταξικού και πολεοδοµι−
κού σχεδιασµού για την ίδρυση και λειτουργια των ΟΥ∆. 
Το προεδρικό διάταγµα της παρούσας παραγράφου 
εξαιρείται από την εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου 
της παρ. 2 του άρθρου 34.

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νοµοθεσί−
ας της ΕΕ, επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στο 
φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης του ΟΥ∆: (i) της χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας, αν αυτό είναι απολύτως ανα−
γκαίο για τη λειτουργία του ΟΥ∆ και (ii) του δικαιώµατος 
εκτέλεσης, χρήσης και εκµετάλλευσης λιµενικών έργων 
ή επέκτασης ήδη υφιστάµενων στην περιοχή λιµενι−
κών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση στις παραπάνω 
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περιπτώσεις γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σύµφωνα µε τις 
γενικές αρχές του άρθρου 1, για χρόνο που δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τη διάρκεια της έγκρισης λειτουργίας 
του ΟΥ∆ και µε την καταβολή εύλογου ανταλλάγµα−
τος. Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην 
παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις δι−
ατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), καθώς και οι συνα−
φείς ρυθµίσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και 
των αντίστοιχων Περιφερειακών Πλαισίων. Με την ίδια 
απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα 
όργανα προσδιορισµού του ανταλλάγµατος και κάθε 
σχετικό θέµα. Στην περίπτωση που τα λιµενικά έργα 
εµπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, µετά την 
ολοκλήρωσή τους κινείται η διαδικασία επανακαθο−
ρισµού των οριογραµµών αιγιαλού − παραλίας και το 
γήπεδο που δηµιουργείται καταγράφεται ως δηµόσιο 
κτήµα. Το εν λόγω δηµόσιο κτήµα, εφόσον ο φορέας 
το επιθυµεί, µπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή 
να εκµισθώνεται απευθείας σε αυτόν. Το αντάλλαγµα 
χρήσης ή το µίσθωµα καθορίζονται από την αρµόδια 
Κτηµατική Υπηρεσία και ανταποκρίνεται στις τρέχου−
σες µισθωτικές αξίες της περιοχής. Η µε οποιονδήποτε 
τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούµενης προς 
το φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης ΟΥ∆ έκτασης αιγιαλού, 
παραλίας και λιµενικών έργων επιτρέπεται κατ’ εξαί−
ρεση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αιγαίου: (i) µετά από αίτηµα του φορέα ίδρυσης ή δι−
αχείρισης εφόσον αυτό δεν αντίκειται στις αρχές του 
άρθρου 1 και (ii) εφόσον επιβάλλεται για λόγους εθνικής 
οικονοµίας ή δηµόσιας ωφέλειας και ιδίως προστασίας 
του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού µετά από απόφαση 
της Επιτροπής Ανταγωνισµού.

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της 
ΕΕ, στους ΟΥ∆ µπορεί µε απόφαση των Υπουργών Οι−
κονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου να συνιστώνται Ελεύθερες Ζώνες ή 
να αναγνωρίζονται Ελεύθερες Αποθήκες ή Τελωνειακές 
Αποθήκες ή Χώροι Προσωρινής Αποθήκευσης, η ίδρυση 
και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

7. Η έκταση στην οποία εκτείνεται ο ΟΥ∆ µπορεί να 
ανήκει στο φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης ή µπορεί επί 
αυτής να έχει εµπράγµατο δικαίωµα ή µακροχρόνια 
µίσθωση ή χρήση ή άλλο ενοχικό δικαίωµα. Η έκταση 
στην οποία δηµιουργείται ο ΟΥ∆ µπορεί να διακόπτεται 
από οδικά δίκτυα, εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική 
ενότητά του και η ασφάλεια της κυκλοφορίας. ∆ηµο−
τικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόµοι µπορούν να εν−
σωµατωθούν στην έκταση του υποδοχέα, εφόσον αυτό 
δεν δηµιουργεί κυκλοφοριακά προβλήµατα.

8. Ο φορέας ίδρυσης µπορεί να έχει τη µορφή ανώνυ−
µης εταιρείας, εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή ιδιω−
τικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Ανάπτυξη ΟΥ∆ µπορεί 
να γίνει µε Σύµπραξη Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα, 
εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του 
ν. 3389/2005 (Α΄ 232).

9. Η διαχείριση του ΟΥ∆ γίνεται από φορέα διαχεί−
ρισης, ο οποίος µπορεί να είναι διαφορετικό πρόσωπο 
από τον φορέα ίδρυσης. Αλλαγή του φορέα ίδρυσης 

ή και φορέα διαχείρισης ή αλλαγή του ελέγχου τους, 
µπορεί να γίνει ανά πάσα στιγµή, εκτός αν διαφορε−
τικά αναφέρεται στον Κανονισµό Λειτουργίας ή έχει 
συµφωνηθεί µε πρόσωπο το όποιο ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα και είναι εγκατεστηµένο στον ΟΥ∆, 
σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση οτι τηρού−
νται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που τυχόν θέτει το 
προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 3 του παρόντος 
άρθρου και δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 
του παρόντος. Ο φορέας ίδρυσης µπορεί να αναθέσει 
µε σύµβαση την ίδρυση ή διαχείριση του ΟΥ∆ εν όλω ή 
εν µέρει, παραµένοντας όµως πάντα πλήρως υπεύθυνος 
ο ίδιος έναντι του ∆ηµοσίου και τρίτων για τις ανάγκες 
του νόµου. Το ελάχιστο περιεχόµενο της σχετικής σύµ−
βασης αποτελεί µέρος του προεδρικού διατάγµατος 
της παραγράφου 3. Η µεταβολή του φορέα, η αλλαγή 
ελέγχου του και το γεγονός της οποιασδήποτε από 
τις εδώ αναφερόµενες σύναψης σύµβασης µε τρίτον, 
δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του νέου φορέα ή του 
αποκτώντος τον έλεγχο ή των αντισυµβαλλοµένων κατά 
περίπτωση, ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του 
παρόντος νόµου και των κατά εξουσιοδότηση αυτού δι−
ατάξεων δευτερογενούς δικαίου που θα εκδοθούν. Από 
τη δηµοσίευση των παραπάνω αποκτά ισχύ η αλλαγή 
φορέα ή ελέγχου έναντι τρίτων.

10. Οι σχέσεις µεταξύ των φορέων ίδρυσης και διαχεί−
ρισης αφενός και των εγκατεστηµένων στον ΟΥ∆ επι−
χειρήσεων αφετέρου, καθώς και των τελευταίων µεταξύ 
τους ρυθµίζονται µε Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΥ∆. 
Ο φορέας ίδρυσης του ΟΥ∆ προβαίνει σε δηµοσίευση 
Κανονισµού Λειτουργίας του ΟΥ∆ σύµφωνα µε τον πα−
ρόντα νόµο. Το ελάχιστο περιεχόµενο του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ΟΥ∆ περιλαµβάνεται στο προεδρικό 
διάταγµα της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Στο 
ίδιο προεδρικό διάταγµα µπορεί να περιλαµβάνεται και 
µη δεσµευτικό υπόδειγµα Κανονισµού Λειτουργίας ΟΥ∆. 
Ο Κανονισµός Λειτουργίας είναι σύµβαση προσχώρησης 
για όλα τα πρόσωπα τα οποία εγκαθίστανται στον ΟΥ∆. 
Η µη τήρηση του ελαχίστου περιεχοµένου του Κανο−
νισµού Λειτουργίας συνιστά παράβαση των όρων της 
έγκρισης λειτουργίας. Τροποποίηση του Κανονισµού 
λειτουργίας µπορεί να γίνει µε απόφαση του 51% των 
εγκατεστηµένων στον ΟΥ∆ προσώπων, που καλύπτουν 
το 51% της έκτασης του ΟΥ∆, την οποία καλύπτουν 
πρόσωπα που έχουν κατά το χρόνο εκείνο συµβληθεί µε 
το φορέα ίδρυσης ή διαχείρισης για την εγκατάστασή 
τους. ∆εν είναι δυνατή η αύξηση του ποσοστού αυτού 
µε συµφωνία των µερών. Σε τροποποίηση, µε τον τρόπο 
αυτόν, υπόκεινται και οι διατάξεις οι οποίες περιλαµβά−
νονται στο ελάχιστο περιεχόµενο του Κανονισµού, δεν 
υπόκεινται όµως σε τροποποίηση µε τον τρόπο αυτό 
οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος της παρα−
γράφου 3 του παρόντος άρθρου που περιγράφουν ποιό 
είναι το ελάχιστο περιεχόµενο του Κανονισµού.

11. Η ίδρυση του ΟΥ∆ γίνεται µετά από αίτηση του 
φορέα ίδρυσης. Αρµόδια αρχή για την έκδοση από−
φασης ίδρυσης ΟΥ∆ είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και οι τυχόν συναρµόδιοι κατά 
περίπτωση Υπουργοί. Ο φορέας ίδρυσης µπορεί κατά 
την υποβολή της αίτησης να είναι στο ιδρυτικό στάδιο. 
Η συνολική προθεσµία για την έκδοση της απόφασης 
ανάπτυξης του ΟΥ∆ δεν µπορεί να υπερβαίνει τις εκατό 
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(100) ηµέρες από τη στιγµή που βεβαιωθεί εγγράφως 
από την αρµόδια αρχή η πληρότητα του υποβληθέντος 
µε την αίτηση φακέλου. Ο φάκελος τεκµαίρεται πλήρης 
και χωρίς την έγγραφη βεβαίωση, εάν η αρµόδια αρχή 
δεν έχει απευθύνει τεκµηριωµένο αίτηµα συµπλήρωσης 
του φακέλου εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την 
παραλαβή του. Σε περίπτωση παρέλευσης των εκατό 
(100) ηµερών τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος, 
οπότε η αρµόδια αρχή οφείλει να εκδώσει την εκτε−
λεστή ατοµική διοικητική πράξη έγκρισης λειτουργίας 
του ΟΥ∆, εντός τριάντα (30) ηµερών από την πάροδο 
της προθεσµίας σύµφωνα µε τα παραπάνω.

12. Η εκτελεστή ατοµική διοικητική πράξη για την 
έγκριση λειτουργίας ΟΥ∆ περιλαµβάνει:

α) Το είδος των οικονοµικών δραστηριοτήτων που θα 
ασκούνται στον ΟΥ∆ και τυχόν συγκεκριµένους όρους 
και προϋποθέσεις σε εφαρµογή των διατάξεων του προ−
εδρικού διατάγµατος του άρθρου 7 παράγραφος 5 που 
έχει εκδοθεί για κάθε µία από αυτές τις οικονοµικές 
δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται προηγούµενη 
έγκριση και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

β) Την αναγκαία υποδοµή για τη λειτουργία του ΟΥ∆ 
σε σχέση µε τις συγκεκριµένες οικονοµικές δραστη−
ριότητες.

γ) Την έκταση για οργάνωση και λειτουργία του ΟΥ∆ 
για τις συγκεκριµένες οικονοµικές δραστηριότητες.

δ) Τις αναγκαίες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας για 
τη λειτουργία του ΟΥ∆.

ε) Τη διαµόρφωση των κοινόχρηστων χώρων για τη 
λειτουργία του ΟΥ∆.

στ) Τη χρηµατοοικονοµική δοµή του φορέα ίδρυσης 
ή διαχείρισης του ΟΥ∆, που µπορεί να αναφέρεται σε 
ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων, εξασφάλιση χρηµα−
τοδότησης και εγγυήσεις για την εκτέλεση των έργων 
υποδοµής.

ζ) Τη διάρκεια των ΟΥ∆.
η) Θέµατα σχετικά µε την αλλαγή ή επέκταση ή µείω−

ση της έκτασης που αναλαµβάνει ο ΟΥ∆ ή την αλλαγή 
των οικονοµικών δραστηριοτήτων που ασκούνται από 
τον ΟΥ∆.

θ) Ζητήµατα τα οποία αφορούν το φορέα ίδρυσης ή 
σε περίπτωση που ο φορέας ίδρυσης επιλέξει να µην 
συνεχίσει τη διαχείριση του ΟΥ∆ µετα την ίδρυσή του, 
ζητήµατα τα οποία αφορούν το φορέα διαχείρισης.

ι) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την ίδρυση 
και λειτουργία των ΟΥ∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος.

13. Η εγκατάσταση κάθε προσώπου στον ΟΥ∆ γίνεται 
µε βάση σύµβαση την οποία συνάπτει µε τον φορέα 
ίδρυσης ή διαχείρισης του ΟΥ∆. ∆εν απαιτείται να εί−
ναι η συνολική έκταση του ΟΥ∆ σε λειτουργία για να 
συναφθεί η σύµβαση εγκατάστασης, αρκεί να είναι το 
µέρος του ΟΥ∆ όπου θα εγκατασταθεί το ενδιαφερό−
µενο να ασκήσει οικονοµική δραστηριότητα πρόσω−
πο. Με τη Σύµβαση Εγκατάστασης συµφωνείται αν ο 
εγκαθιστάµενος αποκτά κυριότητα ή άλλο εµπράγµατο 
δικαίωµα ή µισθώνει ή αποκτά άλλο δικαίωµα ενοχικό 
στην έκταση του ΟΥ∆ όπου θα εγκατασταθεί. Όταν 
αυτό είναι αναγκαίο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
η σύµβαση εγκατάστασης περιβάλλεται το συµβολαι−
ογραφικό τύπο.

14. Αν η οικονοµική δραστηριότητα ασκείται υπό κα−
θεστώς έγκρισης λειτουργίας αυτή αποτελεί µέρος της 

Σύµβασης Εγκατάστασης. Η Σύµβαση Εγκατάστασης, 
τα µέρη, η χρονολογία σύναψης και αποστολής στις 
αρµόδιες κατά τα ανωτέρω υπηρεσίες, καθώς και η 
ασκούµενη οικονοµική δραστηριότητα δηµοσιοποι−
ούνται στην Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας του άρθρου 25 και από τη στιγµή της 
δηµοσιοποίησης αποκτά ο εγκαθιστάµενος δικαίωµα 
άσκησης της οικονοµικής δραστηριότητας. Σε περίπτω−
ση µεταβολής ή επέκτασης της δραστηριότητας στον 
ΟΥ∆ η Σύµβαση Εγκατάστασης τροποποιείται, οπότε 
εφαρµόζονται αναλόγως οι προηγούµενες διατάξεις 
σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση της τροποποίησης.

15. Αν η οικονοµική δραστηριότητα ασκείται υπό καθε−
στώς γενικών όρων λειτουργίας, κατά το άρθρο 5 του 
παρόντος νόµου, προσαρτώνται στη Σύµβαση Εγκατά−
στασης οι προβλεπόµενες στις διατάξεις των άρθρων 
5 και 6 του παρόντος δηλώσεις και βεβαιώσεις. Σε κάθε 
περίπτωση αν η οικονοµική δραστηριότητα υπάγεται σε 
καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας ή ασκείται σύµφω−
να µε το άρθρο 4 του παρόντος νόµου, αρκεί για την 
άσκηση της δραστηριότητας η δηµοσίευση της σύναψης 
της Σύµβασης Εγκατάστασης στην Κεντρική ∆ιαδικτυ−
ακή Πύλη Οικονοµικής ∆ραστηριότητας του άρθρου 25.

16. Ο φορέας ίδρυσης του ΟΥ∆ ή ο φορέας διαχείρι−
σης αυτού, κατά περίπτωση, φέρει την ευθύνη ελέγχου 
και εποπτείας όλων των επιχειρήσεων που λειτουργούν 
στον ΟΥ∆, κατά την έννοια και το περιεχόµενο του 
Κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος νόµου. Οι αρµόδιες αρχές 
ασκούν τις εποπτικές και ελεγκτικές εξουσίες, σύµφω−
να µε τον παρόντα νόµο, τόσο επί του φορέα ίδρυσης 
ή διαχείρισης του ΟΥ∆ όσο και επί κάθε προσώπου 
που έχει εγκατασταθεί στον ΟΥ∆ και ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα.

17. Φορείς ίδρυσης ή διαχείρισης Οργανωµένων Υπο−
δοχέων ∆ραστηριοτήτων που υφίστανται κατά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος νόµου υπάγονται στο παρόν άρ−
θρο, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται 
από το παρόν άρθρο και από τις πράξεις που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος, σύµφωνα µε τα ορι−
ζόµενα στο άρθρο 34 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 19
∆ιαθεσιµότητα πληροφοριών

1. Όλα τα πρόσωπα που ασκούν συγκεκριµένη οικο−
νοµική δραστηριότητα τηρούν για στατιστικούς σκο−
πούς ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά µε τη 
δραστηριότητά τους, το οποίο προσδιορίζεται µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.

2. Όλα τα πρόσωπα που ασκούν συγκεκριµένη οι−
κονοµική δραστηριότητα σε καθεστώς γενικών όρων 
λειτουργίας που προϋποθέτει πιστοποίηση, υποχρε−
ούνται να τηρούν και να παρέχουν σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά 
µε τη δραστηριότητά τους, οι οποίες είναι οι αντικειµε−
νικά αναγκαίες για την άσκηση της εποπτείας και του 
ελέγχου από τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές, ότι πράγµατι 
τηρούν τα πρότυπα προς τα οποία πρέπει να συµµορ−
φώνονται και κάθε αναγκαία διαδικασία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Το ελάχιστο σύνολο 
πληροφοριών και η αναγκαία για τους σκοπούς της 
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εποπτείας περιοδικότητα παροχής αυτών προσδιορί−
ζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρ−
µόδιου Υπουργού.

3. Όλα τα πρόσωπα που ασκούν συγκεκριµένη οικο−
νοµική δραστηριότητα, που προϋποθέτει έγκριση λει−
τουργίας, υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα ένα ελάχιστο σύνολο 
πληροφοριών σχετικά µε τη δραστηριότητά τους, οι 
οποίες είναι οι αντικειµενικά αναγκαίες για την άσκη−
ση της εποπτείας και του ελέγχου από τις εκάστοτε 
αρµόδιες αρχές ότι πράγµατι τηρούν τα πρότυπα προς 
τα οποία πρέπει να συµµορφώνονται και κάθε αναγκαία 
διαδικασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου. Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών και η ανα−
γκαία για τους σκοπούς της εποπτείας περιοδικότητα 
παροχής αυτών προσδιορίζονται µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του 
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.

4. Όλοι οι οργανισµοί αξιολόγησης συµµόρφωσης 
υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστή−
µατα ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά µε τη 
δραστηριότητά τους, οι οποίες είναι οι αντικειµενικά 
αναγκαίες για την άσκηση της εποπτείας και του ελέγ−
χου εφαρµογής του παρόντος νόµου από τις εκάστοτε 
αρµόδιες αρχές. Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών και 
η αναγκαία για τους σκοπούς της εποπτείας περιοδι−
κότητα παροχής αυτών προσδιορίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά 
από γνωµοδότηση του ΕΣΥΠ.

5. Οι υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο εκδίδονται µετά από διαβούλευση η 
οποία γίνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
ν. 4048/2012. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και ο κατά περίπτωση συναρµόδιος Υπουργός 
θέτουν σχέδιο απόφασης σε διαβούλευση, ακολουθώ−
ντας τις διατάξεις δηµοσιότητας του παρόντος. Όλες 
οι απόψεις δηµοσιεύονται σύµφωνα µε τον παρόντα. 
Μόνο απόψεις οι οποίες δηµοσιεύονται σύµφωνα µε 
τον παρόντα λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαβούλευση.

Άρθρο 20
Αναζήτηση στοιχείων

1. Όλα τα πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονοµικές δρα−
στηριότητες σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο υπόκεινται 
σε έλεγχο από τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

2. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρµοδι−
οτήτων εποπτείας και ελέγχου του παρόντος, η κατά 
περίπτωση αρµόδια αρχή µπορεί να ζητά µε έγγραφο 
τις απολύτως αναγκαίες για το συγκεκριµένο αντικεί−
µενο της έρευνας πληροφορίες από φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή δηµόσιες αρχές. Στο έγ−
γραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου, οι οποίες 
θεµελιώνουν το αίτηµα, ο σκοπός της αίτησης, η προ−
θεσµία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, 
η οποία δεν µπορεί να είναι βραχύτερη των δέκα (10) 
ηµερών και µεγαλύτερη των δεκαπέντε (15), καθώς και 
οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφο−
ριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο 
υποχρεούνται σε άµεση, πλήρη και ακριβή παροχή των 
πληροφοριών που ζητούνται. Όταν οι πληροφορίες ζη−

τούνται από νοµικά πρόσωπα, υποχρεούνται σε παροχή 
των πληροφοριών οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους και οι 
αρµόδιοι υπάλληλοί τους.

3. Με την επιφύλαξη ειδικών νόµων που καθιερώνουν 
υποχρέωση εχεµύθειας, όλες οι δηµόσιες αρχές και τα 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέω−
ση να παρέχουν πληροφορίες και να συντρέχουν την 
εκάστοτε αρµόδια αρχή και τους εντεταλµένους υπαλ−
λήλους της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρη−
σης παροχής των αιτούµενων κατά περίπτωση πλη−
ροφοριών σύµφωνα µε τα παραπάνω ή σε περίπτωση 
παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών, µε την 
επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 32 επ. 
του παρόντος και των διοικητικών κυρώσεων του άρ−
θρου 27 επ., ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός:

(α) όταν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, διευθυντές και 
υπαλλήλους τους, επιβάλλει πρόστιµο χίλια (1.000) ευρώ 
έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για κάθε παράβα−
ση, όταν πρόκειται για οικονοµική δραστηριότητα υπό 
καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας. Το εν λόγω πρό−
στιµο µπορεί να ανέρχεται από τρεις χιλιάδες (3.000) 
ευρώ µέχρι και εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ 
ανά παράβαση στην περίπτωση οικονοµικής δραστηρι−
ότητας, η οποία ασκείται σε καθεστώς προηγούµενης 
έγκρισης λειτουργίας,

(β) όταν πρόκειται για δηµόσιους υπαλλήλους ή υπαλ−
λήλους νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, αναφέρε−
ται αρµοδίως, προκειµένου να κινηθεί πειθαρχική δίωξη 
για τις πιο πάνω παραβάσεις, οι οποίες συνιστούν πει−
θαρχικό παράπτωµα.

Άρθρο 21
∆ιεξαγωγή ερευνών

1. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος 
νόµου εντεταλµένοι υπάλληλοι της εκάστοτε αρµόδιας 
αρχής ασκούν εξουσίες φορολογικού ελεγκτή και έχουν 
την αρµοδιότητα ιδίως:

(α) Να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, 
στοιχεία και λοιπά έγγραφα των προσώπων που ασκούν 
οικονοµική δραστηριότητα, καθώς και την ηλεκτρονική 
εµπορική αλληλογραφία των επιχειρηµατιών, διοικητών, 
διευθυνόντων συµβούλων, διαχειριστών και γενικά εντε−
ταλµένων στη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς 
και του προσωπικού των προσώπων που ασκούν οικονο−
µική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως της µορφής αποθή−
κευσής τους και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται 
και να λαµβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους.

(β) Να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων 
και άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών µέσων 
αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, τα οποία απο−
τελούν επαγγελµατικές πληροφορίες.

(γ) Να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και 
δεδοµένα κινητών τερµατικών, φορητών συσκευών, κα−
θώς και των εξυπηρετητών τους σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, που βρίσκονται µέσα 
ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόµε−
νων προσώπων που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα.

(δ) Να ενεργούν έρευνες και αυτοψία στα γραφεία, 
τις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια και τους λοιπούς 
χώρους εργασίας και τα µεταφορικά µέσα των προ−
σώπων που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. Οι ελε−
γκτές έχουν αρµοδιότητα να προβαίνουν στη διεξαγωγή 
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ελέγχων και µετρήσεων ορισµένων µεγεθών, στη λήψη 
δειγµάτων µε τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού, καθώς 
και στη συλλογή κάθε χρήσιµου κατά την κρίση τους 
στοιχείου, για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους µε 
βάση τα ελεγκτικά πρότυπα και µε σκοπό την επιβεβαί−
ωση και τεκµηρίωση των χαρακτηριστικών στοιχείων 
των προσώπων που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα, 
σύµφωνα µε τους όρους αδειοδότησης ή τους όρους 
δήλωσης συµµόρφωσης ή την πιστοποίηση σύµφωνα 
µε τα σχετικά πρότυπα.

(ε) Να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελµατικό χώρο, 
βιβλία ή έγγραφα, κατά την περίοδο που διενεργείται ο 
έλεγχος και στο µέτρο των αναγκών αυτού.

(στ) Να λαµβάνουν, κατά την κρίση τους, ένορκες ή 
ανωµοτί καταθέσεις, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, και να 
ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή µέλος του προσωπικού 
της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, επεξηγήσεις 
για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται µε το 
αντικείµενο και το σκοπό του ελέγχου και να καταγρά−
φουν τις σχετικές απαντήσεις.

2. Η σχετική εντολή παρέχεται εγγράφως από τον 
αρµόδιο κατά περίπτωση Γενικό Γραµµατέα Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης και περιέχει το αντικείµενο της 
έρευνας και τις συνέπειες της παρεµπόδισης ή δυσχέ−
ρανσης αυτής ή άρνησης εµφάνισης των αιτούµενων 
βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή χορήγησης 
αντιγράφων ή αποσπασµάτων τους. Η µη προσήκουσα 
τήρηση των υποχρεώσεων αυτών από τον Γενικό Γραµ−
µατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης συνιστά παράβαση 
καθήκοντος.

3. Ο αρµόδιος κατά περίπτωση Γενικός Γραµµατέας 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µπορεί να ζητάει, εγγρά−
φως, τη συνδροµή των δηµόσιων αρχών και υπηρεσι−
ών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ 
βαθµού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, 
για τη διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις α΄ µέχρι ζ΄ της παραγράφου 1.

4. Για τους ελέγχους και τις έρευνες που έγιναν 
συντάσσεται, από αυτόν που τις διεξήγαγε, έκθεση 
αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στις ελεγχθείσες 
επιχειρήσεις.

5. Με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων που προ−
βλέπονται στο άρθρο 31 επ. του παρόντος επιβάλλεται 
µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµοδίου Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στις επιχειρήσεις ή σε αυ−
τούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεµποδίζουν ή 
δυσχεραίνουν τις έρευνες των παραγράφων 1, 2 και 3 
του παρόντος άρθρου, καθώς και στις επιχειρήσεις ή 
σε αυτούς που αρνούνται να υποβληθούν στις εν λόγω 
έρευνες, να επιδείξουν τα αιτούµενα βιβλία, στοιχεία 
και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν αντίγραφα ή 
αποσπάσµατά τους, πρόστιµο τουλάχιστον τριών χιλιά−
δων (3.000) ευρώ µε ανώτατο όριο το 1% του κύκλου 
εργασιών της προηγούµενης χρήσης στο καθένα από τα 
πρόσωπα και για κάθε παράβαση. Κατά την επιµέτρηση 
του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη η σοβαρότητα 
της εξεταζόµενης υπόθεσης, η απαξία των πράξεων και 
η επίπτωσή τους στην έκβαση της έρευνας.

6. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεµπόδισης µε οποιον−
δήποτε τρόπο των εντεταλµένων υπαλλήλων της εκά−
στοτε αρµόδιας αρχής στην άσκηση των καθηκόντων 
τους, αυτοί µπορούν να ζητούν τη συνδροµή των ει−

σαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρµόδιας αρχής. 
Η συνδροµή αυτή µπορεί να ζητηθεί και προληπτικά.

7. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται, στην έκταση που αυτό 
δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δηµόσιας εξου−
σίας, να χρησιµοποιούν για τη διεξαγωγή των ελέγχων 
και την αξιολόγηση των πορισµάτων και τη συνεργασία 
ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς µπορεί να 
είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία δεν εξαιρού−
νται κατά περίπτωση σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 
Η επιλογή του προσώπου που κατά περίπτωση θα χρη−
σιµοποιηθεί γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για τις 
δηµόσιες συµβάσεις. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη 
για τη διεξαγόµενη έρευνα και τα συµπεράσµατά της 
φέρει η εκάστοτε αρµόδια αρχή.

8. Τηρείται µητρώο σε ηλεκτρονική µορφή, στο οποίο 
καταγράφονται στοιχεία, τα οποία εξατοµικεύουν τα 
πρόσωπα που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, τις 
περιπτώσεις στις οποίες παρείχαν σχετικές πληροφο−
ρίες, συγκεκριµένες πληροφορίες για την εξέλιξη και 
εκθέσεις ενεργειών στις αρχές που δίνουν τη σχετική 
εντολή. Στο µητρώο εγγράφονται τα ανωτέρω πρόσωπα 
µετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών τους. Οι αρµόδιες 
αρχές επιδιώκουν την κατά το µέτρο που επιτρέπεται 
από τη νοµοθεσία περί συµβάσεων ανακύκλωση των 
προσώπων που κατά περίπτωση χρησιµοποιούνται. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας µετά από γνωµοδότηση του ΕΣΥΠ, επιβάλλονται 
τα ελάχιστα αναγκαία πρότυπα, τα οποία τηρούνται 
από πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες, σύµφωνα µε 
το παρόν άρθρο, σε δηµόσιες ελεγκτικές και εποπτεύ−
ουσες αρχές, προσδιορίζονται άλλοι όροι και προϋπο−
θέσεις για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας, για 
τον έλεγχο των παρεχόντων τις υπηρεσίες αυτές, οι 
εκθέσεις τους προς τις αρµόδιες αρχές και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου.

Άρθρο 22
Υποχρέωση εχεµύθειας

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 
παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, οι υπάλληλοι 
της κατά περίπτωση αρµόδιας αρχής και οι υπάλληλοι 
των δηµόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, που λαµβάνουν γνώση 
πληροφοριών, σύµφωνα µε τα άρθρα 19, 20 και 21 του 
παρόντος νόµου, καθώς και οι τυχόν ιδιώτες που χρη−
σιµοποιούνται σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο και 
οι οποίοι λαµβάνουν, µε αφορµή την υπηρεσία τους 
γνώση απόρρητων στοιχείων επιχειρήσεων, ενώσεων 
επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων 
που δεν έχουν σχέση µε την εφαρµογή του παρόντος 
νόµου, υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά 
εχεµύθεια.

2. Τα απόρρητα στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση µε 
την εφαρµογή του παρόντος νόµου, αποτελούν µέρος 
του διοικητικού φακέλου. Τα πρόσωπα της παραγράφου 
1 υποχρεούνται να τηρούν εχεµύθεια, µε την επιφύλαξη 
της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 37 του Κώδικα 
Ποινικής ∆ικονοµίας, για τα στοιχεία που αναφέρονται 
στο προηγούµενο εδάφιο. Οι προϋποθέσεις, η έκταση, 
οι εξαιρέσεις, ο χρόνος και η διαδικασία πρόσβασης 
στο διοικητικό φάκελο των επιχειρήσεων και ενώσεων 



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3837

επιχειρήσεων, κατά των οποίων κινήθηκε η ενώπιον της 
εκάστοτε αρµόδιας αρχής διαδικασία, και των φυσικών 
ή νοµικών προσώπων, που υπέβαλαν καταγγελία, η δια−
δικασία χρήσης και δηµοσιοποίησης των προαναφερό−
µενων απόρρητων στοιχείων από την εκάστοτε αρµόδια 
αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα καθορίζονται, 
κατά παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις περί του δι−
καιώµατος πρόσβασης στα έγγραφα, από το προεδρικό 
διάταγµα του άρθρου 23 του παρόντος.

3. Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας τα απόρρητα 
στοιχεία της παραγράφου αυτής αποτελούν µέρος του 
φακέλου, ο οποίος υποβάλλεται στα αρµόδια δικαστή−
ρια διατηρώντας τον απόρρητο χαρακτήρα τους. Προς 
το σκοπό αυτόν τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάζονται 
σε ξεχωριστό τµήµα του διοικητικού φακέλου, το οποίο 
φέρει την ένδειξη «απόρρητα στοιχεία». Αρµόδιος υπάλ−
ληλος του δικαστηρίου διασφαλίζει ότι τα µέρη δεν θα 
έχουν πρόσβαση στα απόρρητα για αυτούς τµήµατα 
του φακέλου, εκτός εάν η πρόσβαση κριθεί αναγκαία 
για την προάσπιση υπέρτερου συµφέροντός τους και 
τους παρασχεθεί σχετική άδεια κατά το αναγκαίο µέ−
τρο, κατόπιν αιτήσεώς τους, από το δικάζον δικαστήριο.

4. Σε όποιον παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέ−
πονται στις προηγούµενες παραγράφους:

(α) Επιβάλλεται η ποινή του άρθρου 252 παρ. 1 του 
Ποινικού Κώδικα, καθώς και χρηµατική ποινή από χίλια 
(1.000) ευρώ µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

(β) Ασκείται πειθαρχική δίωξη για την παράβαση της 
υποχρέωσης εχεµύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδί−
κηµα.

5. Με τις ποινές της παραγράφου 4 τιµωρείται και 
κάθε πρόσωπο, στο οποίο η εκάστοτε αρµόδια αρχή 
αναθέτει την εκπόνηση µελέτης για λογαριασµό της ή 
συµµετέχει σε οµάδα έργου την οποία έχει συστήσει 
η εκάστοτε αρµόδια αρχή, εφόσον στη σχετική σύµβα−
ση έχει περιληφθεί ρήτρα για υποχρέωση εχεµύθειας 
κατά τις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα µέλη του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και οι δικηγόροι οι 
οποίοι συµµετέχουν σε διαδικασία η οποία αφορά τον 
παρόντα νόµο εκπροσωπούντες το ∆ηµόσιο, εφόσον 
παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 µέχρι 
3. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και για τους 
προστηθέντες του αναδόχου εκπόνησης µελέτης.

Άρθρο 23

Η διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων, σύµφωνα µε 
το παρόν Κεφάλαιο Ε΄, τα πιθανά πρότυπα διεξαγωγής 
ελέγχου τα οποία πρέπει να τηρούνται και τα υποδείγ−
µατα των εκθέσεων οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται, 
καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου Ε΄ καθορίζεται 
µε προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από 
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ι−
καιωµάτων και Εσωτερικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 24

1. Αρµόδιες αρχές για τη χορήγηση εγκρίσεων λει−
τουργίας είναι οι κατά τόπο αρµόδιες Περιφέρειες και 
Επιµελητήρια, εκτός εάν άλλως ορίζεται στο προεδρικό 
διάταγµα του άρθρου 7 παρ. 5 σε αντικειµενικά δικαιο−

λογηµένες περιπτώσεις. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα 
ορίζονται οι όροι υπό τους οποίους µπορούν τα Επιµε−
λητήρια να χορηγούν έγκριση λειτουργίας, οι δραστηρι−
ότητες για τις οποίες µπορούν να τη χορηγούν, καθώς 
και η διαδικασία πιστοποίησής τους για το σκοπό αυτόν.

2. Η κατάθεση των δηλώσεων που αναφέρονται στον 
παρόντα νόµο και αφορούν την άσκηση οποιασδήποτε 
οικονοµικής δραστηριότητας απευθύνονται στην αρµό−
δια δηµοτική αρχή.

3. Ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων της 
Περιφέρειας, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του παρόντος, 
υποβάλλονται στην κατά τόπον αρµόδια Αποκεντρω−
µένη ∆ιοίκηση. Στην περίπτωση αυτή η αρµόδια Περι−
φέρεια υποχρεούται να υποβάλει το σύνολο του σχετι−
κού φακέλου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην αρµόδια 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Η αρµόδια Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση µπορεί να ζητήσει από τον προσφεύγοντα και 
από την αρµόδια Περιφέρεια κάθε επιπλέον επεξήγηση 
που θεωρεί αναγκαία για τη λήψη της απόφασής της.

4. Σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση λειτουργεί διεύ−
θυνση για την εποπτεία και τον έλεγχο επιχειρήσεων, 
η οποία είναι αρµόδια για την άσκηση ελέγχου και επο−
πτείας επί των επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 
Ε΄ του παρόντος. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται 
µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσω−
τερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε 
την οργάνωση, στελέχωση, λειτουργία και άσκηση των 
αρµοδιοτήτων των ανωτέρω διευθύνσεων.

5. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
και κάθε συναρµόδιο ανά οικονοµική δραστηριότητα 
Υπουργείο εποπτεύουν τη λειτουργία των αρµόδιων για 
την εποπτεία και τον έλεγχο επιχειρήσεων, διευθύνσεων 
και λαµβάνουν από αυτές τακτικές τρίµηνες αναλυτι−
κές εκθέσεις σχετικά µε τη δραστηριότητά τους, όπου 
καταγράφεται τουλάχιστον το σύνολο των ελέγχων 
που έχουν γίνει κατά το χρονικό αυτό διάστηµα ανά 
Περιφέρεια, τα τυχόν πρότυπα και οι διαδικασίες οι 
οποίες ακολουθήθηκαν, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται 
οι έρευνες, τα ευρήµατα, τα µέτρα τα οποία ελήφθησαν 
ανά περίπτωση, οι εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα 
και συνεργασία των Περιφερειών και άλλων δηµόσιων 
αρχών και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των 
οποίων η συνεργασία ζητήθηκε σύµφωνα µε τις διατά−
ξεις περί εποπτείας του παρόντος νόµου, καθώς και 
σχετικά µε την τήρηση του µητρώου ιδιωτών συµβούλων 
που χρησιµοποιεί η κάθε διεύθυνση εποπτείας και ελέγ−
χου έχοντας πλήρη και άµεση πρόσβαση στο περιεχό−
µενό του. Η αρµόδια υπηρεσία κάθε Υπουργείου παρέχει 
στις ανωτέρω διευθύνσεις κάθε αναγκαία πληροφόρηση 
και ενηµέρωση και µεριµνά για την εκπαίδευση των 
υπαλλήλων των διευθύνσεων και του Υπουργείου σχε−
τικά µε την άσκηση των καθηκόντων τους.

6. Κατά τη συνεδρίαση συλλογικών οργάνων αρµοδίων 
για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας, την εξέταση 
ενδικοφανούς προσφυγής και για την άσκηση εποπτείας 
και ελέγχου τηρούνται πλήρη πρακτικά σε ηλεκτρο−
νική µορφή, τα οποία και δηµοσιεύονται σύµφωνα µε 
τον παρόντα νόµο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 



 

 

 
3838 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον τρόπο 
τήρησης των πρακτικών, τη δηµοσιότητά τους, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρήτου και εµπι−
στευτικότητας, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον τη 
δηµοσιότητα µέσω της Κεντρικής ∆ιαδικτυακής Πύλης 
Οικονοµικής ∆ραστηριότητας του παρόντος νόµου και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η µη τήρηση πρακτι−
κών ή η µη επαρκής τήρηση ή η µη δηµοσιότητά τους 
συνεπάγεται την ακυρότητα της σχετικής διαδικασίας 
και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, συµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 
περί απορρήτου και εµπιστευτικότητας, έγγραφα τα 
οποία αναφέρονται κατά τη διαδικασία συνεδριάσεων 
αποτελούν µέρος των Πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΑΡΧΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 25
Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη

Οικονοµικής ∆ραστηριότητας

1. Στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ιδρύεται και τηρεί−
ται η Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής ∆ραστη−
ριότητας. Η Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας συνδέεται συνεχώς µε όλα τα µητρώα 
τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύµφωνα µε τον 
παρόντα νόµο. Μέσω της Κεντρικής ∆ιαδικτυακής Πύλης 
Οικονοµικής ∆ραστηριότητας γίνεται κάθε επικοινωνία 
µεταξύ δηµόσιων αρχών ή προσώπων δηµοσίου δικαίου, 
ιδίως µε το ΓΕΜΗ, καθώς και κάθε επικοινωνία ιδιωτών 
µε αυτές, σε εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
νόµου.

2. Η Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής ∆ραστη−
ριότητας αποτελεί το κεντρικό σηµείο δηµοσιότητας 
για κάθε ενέργεια, η οποία γίνεται σε εφαρµογή του 
παρόντος νόµου. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται 
υποχρέωση δηµοσιότητας, εννοείται η δηµοσίευση στην 
Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη Οικονοµικής ∆ραστηριότη−
τας. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε 
αυτή µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την έκταση, στην 
οποία η συγκεκριµένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για 
την άσκηση ενός δικαιώµατος και τον τυχόν απόρρητο 
χαρακτήρα αυτής. Η πρόσβαση µπορεί να είναι άµεση 
και χωρίς προϋποθέσεις ή να απαιτούνται προϋποθέ−
σεις και εγκρίσεις ανάλογα µε την αναγκαιότητα της 
συγκεκριµένης πληροφορίας και τον απόρρητο χαρα−
κτήρα αυτής.

3. Η τήρηση της Κεντρικής ∆ιαδικτυακής Πύλης Οι−
κονοµικής ∆ραστηριότητας, καθώς και οι συναλλαγές 
που γίνονται µέσω αυτής, διέπονται από το ν. 3979/2011, 
όπως εκάστοτε ισχύει. Οι προδιαγραφές της Κεντρικής 
∆ιαδικτυακής Πύλης Οικονοµικής ∆ραστηριότητας δι−
ασφαλίζουν όλες τις αρχές και τους κανόνες σχετικά 
µε δικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήµατα 
όπως αυτοί προβλέπονται στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 για 
το ν. 3979/2011.

4. Οι ελάχιστες υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι 
διαθέσιµες µέσω της ∆ιαδικτυακής Πύλης είναι:

(α) Εγγραφή, ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση και ψηφι−
ακή πιστοποίηση για πρόσβαση στη ∆ιαδικτυακή Πύλη.

(β) ∆υνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήµατος για 
την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως 
προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου.

(γ) ∆υνατότητα παρακολούθησης και ιχνηλάτησης 
των αιτηµάτων.

(δ) Αναζήτηση στα περιεχόµενα και πληροφορίες της 
∆ιαδικτυακής Πύλης.

(ε) Λήψη Χρονοσήµανσης για όλες τις κύριες αλλά και 
επιµέρους συναλλαγές.

(στ) Ενηµέρωση µε Ηλεκτρονική Αλληλογραφία.
(ζ) Ειδική Ηλεκτρονική φόρµα για τους εγγεγραµµέ−

νους, όπου θα µπορούν να επεξεργαστούν τις πληρο−
φορίες που τους αφορούν.

(η) ∆ιασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε τα διαθέ−
σιµα σχετικά για την αδειοδότηση ηλεκτρονικά µητρώα 
και διαδικτυακές πύλες.

5. Με κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται µε 
πρωτοβουλία των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε−
κτρονικής ∆ιακυβέρνησης, καθορίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια σχετικά µε τη δηµοσιότητα των εγγράφων 
που δηµοσιεύονται στην Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη 
Οικονοµικής ∆ραστηριότητας, σύµφωνα µε τον παρόντα 
νόµο και τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισµούς 
πρόσβασης σε αυτά.

KEΦΑΛΑΙΟ Η΄
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ,

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 26
∆ιοικητικές κυρώσεις σε οργανισµούς

αξιολόγησης συµµόρφωσης

1. Σε κάθε οργανισµό αξιολόγησης συµµόρφωσης που 
δραστηριοποιείται, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, 
χωρίς να έχει λάβει νόµιµη διαπίστευση, επιβάλλεται 
µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης πρόστιµο 10.000 ευρώ έως και 
100.000 ευρώ ή και αφαίρεση του δικαιώµατος λήψεως 
διαπίστευσης έως έξι µήνες. Σε περίπτωση υποτροπής 
επιβάλλεται πρόστιµο 30.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ 
και οριστική αφαίρεση του δικαιώµατος διαπίστευσης 
για το µέλλον.

2. Στους οργανισµούς αξιολόγησης συµµόρφωσης, οι 
οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους κατά παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος νόµου και των κανονιστικών 
πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των δια−
τάξεων αυτών, επιβάλλεται µε απόφαση του αρµοδίου 
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης πρό−
στιµο 3.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ ή και προσω−
ρινή παύση της άσκησης δραστηριότητας αξιολόγησης 
συµµόρφωσης έως έξι µηνών. Σε περίπτωση υποτροπής 
επιβάλλεται πρόστιµο 10.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ 
και οριστική παύση από τη δραστηριότητα αξιολόγησης 
συµµόρφωσης.

3. Σε περίπτωση που η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή 
διαπιστώσει τις περιγραφόµενες στις παραγράφους 
1 και 2 του παρόντος άρθρου παραβάσεις, κοινοποιεί 
στους παραβάτες σχετική έκθεση επί της εν λόγω πα−
ράβασης αµελλητί και τους παρέχει τη δυνατότητα να 
εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός 10 ηµερών 
από την κοινοποίησή της, καλώντας τους συγχρόνως 
να άρουν την οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα.
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4. Η εκάστοτε αρµόδια αρχή εφόσον κρίνει µε ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφασή της, ύστερα από την προηγού−
µενη κατά τα ανωτέρω ακρόαση των ενδιαφεροµένων, 
ότι έχει τελεστεί παράβαση, επιβάλλει την άµεση παύση 
της, επιβάλλοντας συγχρόνως τις οικείες κυρώσεις, οι 
οποίες προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

5. Τα πρόστιµα που βεβαιώνονται, σύµφωνα µε το 
παρόν άρθρο, εισπράττονται ως δηµόσια έσοδα κατά 
τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε και πιστώνονται σε ειδικό κω−
δικό του Κρατικού Προϋπολογισµού. Προς τον σκοπό 
είσπραξης των επιβαλλοµένων προστίµων η αρµόδια 
κατά περίπτωση αρχή δύναται να ζητά την κατάπτωση 
της εγγυητικής επιστολής που τυχόν έχει παραδώσει 
το πρόσωπο που υπέπεσε στην παράβαση.

Άρθρο 27
∆ιοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες

οικονοµική δραστηριότητα

1. Στις περιπτώσεις άσκησης οικονοµικής δραστηριό−
τητας, σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, σύµφω−
να µε τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, χωρίς ο υπό−
χρεος να έχει προβεί σε υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα 
µε αυτές ή κατά παράβαση αυτών, επιβάλλεται από την 
εκάστοτε αρµόδια αρχή διοικητικό πρόστιµο από 5.000 
ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής 
επιβάλλεται προσωρινή, µέχρι έξι µηνών, διακοπή λει−
τουργίας της δραστηριότητας και πρόστιµο 51.000 ευρώ 
έως και 150.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανειληµµένης 
υποτροπής επιβάλλεται οριστική διακοπή λειτουργί−
ας και χρηµατικό πρόστιµο από 150.000 ευρώ έως και 
300.000 ευρώ.

2. Στις περιπτώσεις άσκησης οικονοµικής δραστηριό−
τητας υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, η οποία 
προϋποθέτει συµµόρφωση σε συγκεκριµένα πρότυπα, 
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές 
πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, χωρίς 
ο υπόχρεος να έχει προβεί σε αυτήν ή κατά παράβαση 
των όρων των εφαρµοστέων προτύπων, επιβάλλεται 
από την εκάστοτε αρµόδια αρχή διοικητικό πρόστιµο 
10.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ ή και προσωρινή δια−
κοπή της λειτουργίας του προσώπου έως και έξι µηνών. 
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η κύρωση της 
οριστικής διακοπής της δραστηριότητας του προσώπου 
και πρόστιµο 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ.

3. Στις περιπτώσεις άσκησης δραστηριότητας η οποία 
προϋποθέτει προηγούµενη έγκριση λειτουργίας, σύµφω−
να µε τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις 
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, χωρίς ο υπό−
χρεος να έχει λάβει αυτή ή της άσκησης δραστηριότη−
τας κατά παράβαση των όρων έγκρισης λειτουργίας, 
επιβάλλεται από την εκάστοτε αρµόδια αρχή πρόστιµο 
50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ ή και διακοπή της 
λειτουργίας του νοµικού προσώπου έως και έξι (6) µη−
νών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται από την εκά−
στοτε αρµόδια Αρχή η κύρωση της οριστικής διακοπής 
λειτουργίας του νοµικού προσώπου ή δραστηριότητας 
και πρόστιµο 150.000 ευρώ έως και 3.000.000 ευρώ. 
Σε περιπτώσεις που η άσκηση δραστηριότητας χωρίς 
την έγκριση λειτουργίας έχει επιφέρει µη αναστρέψι−
µη ζηµία στο δηµόσιο συµφέρον επιβάλλεται άµεσα η 
οριστική διακοπή λειτουργίας και πρόστιµο από 150.000 
ευρώ έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επι−

χείρησης η οποία για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου 
ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 επ. του ν. 3959/2011.

4. Σε περίπτωση που η εκάστοτε αρµόδια Αρχή διαπι−
στώσει τις περιγραφόµενες στις παραγράφους 1 έως και 
3 του παρόντος άρθρου παραβάσεις, κοινοποιεί στους 
παραβάτες έκθεση για την εν λόγω παράβαση αµελλητί 
και τους παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσουν εγγράφως 
τις απόψεις τους εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω εκθέσεως, καλώντας τους συγχρόνως 
να άρουν την οποιαδήποτε παράνοµη δραστηριότητα.

5. Η εκάστοτε αρµόδια Αρχή εφόσον κρίνει µε ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφασή της, ύστερα από την προηγού−
µενη κατά τα ανωτέρω ακρόαση των ενδιαφεροµένων 
ότι έχει τελεστεί παράβαση, επιβάλλει την άµεση παύση 
της, επιβάλλοντας συγχρόνως τις σχετικές κυρώσεις, οι 
οποίες προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Κατά την επι−
βολή των κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη ιδίως το είδος 
της παράβασης, το µέγεθος της επιχείρησης, το προ−
σβαλλόµενο έννοµο αγαθό και η ένταση της προσβολής.

6. Τα πρόστιµα που βεβαιώνονται, σύµφωνα µε το πα−
ρόν άρθρο, εισπράττονται ως δηµόσια έσοδα κατά τις 
διατάξεις του ΚΕ∆Ε και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό 
του Κρατικού Προϋπολογισµού. Προς το σκοπό είσπρα−
ξης των επιβαλλοµένων προστίµων η εκάστοτε αρµόδια 
αρχή δύναται να ζητά την κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής που τυχόν έχει παραδώσει το πρόσωπο που 
υπέπεσε στην παράβαση.

Άρθρο 28
Ενδικοφανής προσφυγή κατά προστίµων

1. Αυτοί κατά των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις σύµ−
φωνα µε τα άρθρα 26 και 27 δύνανται να ασκήσουν 
κατά των σχετικών αποφάσεων ενδικοφανή προσφυγή 
εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση των 
ανωτέρω αποφάσεων σε αυτούς, ενώπιον του κατά πε−
ρίπτωση αρµόδιου Υπουργού.

2. Η απόφαση του Υπουργού λαµβάνεται εντός τρι−
άντα (30) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και 
αποφαίνεται για την άρση των κυρώσεων ή την απόρ−
ριψη της προσφυγής. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή 
χωρίς την έκδοση αποφάσεως, τεκµαίρεται η σιωπηρή 
απόρριψή της.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα (60) 
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος καθορίζεται 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την άσκηση και εκδί−
καση της ενδικοφανούς προσφυγής.

4. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ενδι−
κοφανών προσφυγών της προηγούµενης παραγράφου 
περιλαµβανοµένης και της σιωπηρής απόρριψής της 
δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο 
αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου για τις αποφάσεις 
που αφορούν τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριό−
τητα για την οποία δεν απαιτείται έγκριση λειτουργίας. 
Σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις που 
λειτουργούν µε έγκριση λειτουργίας, αρµόδιο είναι το 
∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζο−
νται οι διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας.

Άρθρο 29
Αλληλέγγυος ευθύνη για πρόστιµα

1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 33 πα−
ράγραφοι 2 και 3 ενέχονται από κοινού, αλληλεγγύως 
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και εις ολόκληρον για την καταβολή των προστίµων 
που εκάστοτε επιβάλλονται µε τα άρθρα αυτά µαζί 
µε το πρόσωπο το οποίο έχει υποπέσει σε παράβαση. 
Η βεβαίωση των προστίµων εις βάρος των ανωτέρω 
συνυποχρέων πραγµατοποιείται µε τις αποφάσεις επι−
βολής προστίµων εις βάρος των εκάστοτε παραβα−
τών και κοινοποιείται σε όλους τους συνυπόχρεους. Οι 
ανωτέρω συνυπόχρεοι δύνανται να ασκήσουν έναντι 
των αρµόδιων αρχών και των αρµόδιων δικαστηρίων 
όλα τα δικαιώµατα, τα οποία έχει στην διάθεσή του 
το πρόσωπο, το οποίο έχει υποπέσει στην παράβαση.

2. Η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των διοικητι−
κών κυρώσεων που προβλέπεται στα άρθρα 26, 27, 28 
και 29 και η διαδικασία κατάγνωσης ποινικών ευθυνών 
στο πλαίσιο των άρθρων 31, 32 και 33 του παρόντος 
νόµου είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους.

Άρθρο 30
Αστική Ευθύνη

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόµου 
και των κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεών του κανονιστικών 
πράξεων ευθύνονται αστικά για κάθε πταίσµα.

2. Πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1 ανω−
τέρω, οι παραβάσεις του άρθρου 26 και του άρθρου 27 
λογίζονται ως πράξεις γενόµενες προς το σκοπό αντα−
γωνισµού αντικείµενες στα χρηστά ήθη κατά την έννοια 
του άρθρου 1 του ν. 146/1914. Ο παραβάτης θα δύναται 
να εναχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 146/1914 για 
την άρση της παράβασης και την παράλειψή της στο 
µέλλον, καθώς και προς καταβολή εύλογης αποζηµίω−
σης και ανόρθωση της ηθικής βλάβης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 146/1914.

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 33 παρά−
γραφοι 2 και 3 ενέχονται από κοινού, αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον µαζί µε τον εκάστοτε αστικώς υπεύθυνο 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.

4. Οποιαδήποτε ρήτρα, συµφωνία ή δήλωση περιορίζει 
εν όλω ή εν µέρει την αστική ευθύνη των προσώπων που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι απολύτως άκυρη.

Άρθρο 31
Ποινικές κυρώσεις για οργανισµούς

αξιολόγησης συµµόρφωσης

1. Όποιος ασκεί καθήκοντα αξιολόγησης συµµόρφω−
σης σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τις κανονιστικές 
πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του χωρίς 
να έχει λάβει διαπίστευση, τιµωρείται µε φυλάκιση του−
λάχιστον δύο ετών και χρηµατική ποινή από 15.000 ευρώ 
έως και 100.000 ευρώ. Αν η παραπάνω πράξη τελείται 
κατ’ επάγγελµα ο δράστης τιµωρείται µε κάθειρξη έως 
10 ετών και χρηµατική ποινή από 30.000 ευρώ έως και 
200.000 ευρώ.

2. Για την εφαρµογή των άρθρων 235, 236, 238, 242, 
243, 246, 252, 253, 254, 258, 259, 261, 262, 263 και 263Β του 
Ποινικού Κώδικα οι οργανισµοί αξιολόγησης συµµόρφω−
σης, τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 24 
παρ. 4 του παρόντος νόµου και οι ιδιώτες που ασκούν 
καθήκοντα αξιολόγησης συµµόρφωσης, κατά την άσκη−
ση των καθηκόντων τους σε εφαρµογή του παρόντος 
νόµου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότησή του, λογίζονται ως υπάλληλοι κατά 
την έννοια του άρθρου 13 εδάφιο Α΄ του Ποινικού Κώδικα 

και τα έγγραφα τα οποία εκδίδουν σε εφαρµογή του 
παρόντος λογίζονται ως δηµόσια έγγραφα.

3. Υπάλληλος, στον οποίον έχουν ανατεθεί οποιαδή−
ποτε καθήκοντα σύµφωνα µε το παρόντα νόµο και τις 
κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών εκδοθείσες κα−
νονιστικές πράξεις και ο οποίος µε πρόθεση παραβαίνει 
τα καθήκοντά του αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση έως 
ενός έτους, αν η πράξη δεν τιµωρείται µε άλλη ποινική 
διάταξη, η οποία προβλέπει βαρύτερη ποινή.

Άρθρο 32
Ποινικές κυρώσεις σε ασκούντες

οικονοµική δραστηριότητα

1. Όποιος ασκεί οικονοµική δραστηριότητα υπό κα−
θεστώς γενικών όρων λειτουργίας σύµφωνα µε τον 
παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδί−
δονται κατ’ εξουσιοδότησή του κατά παράβαση αυτών, 
τιµωρείται µε φυλάκιση έως ενός έτους και χρηµατική 
ποινή 1.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ.

2. Όποιος ασκεί οικονοµική δραστηριότητα υπό κα−
θεστώς γενικών όρων λειτουργίας που προϋποθέτουν 
την τήρηση συγκεκριµένων προτύπων σύµφωνα µε τον 
παρόντα νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδί−
δονται κατ’ εξουσιοδότησή του κατά παράβαση αυτών, 
τιµωρείται µε φυλάκιση έως τριων ετών και χρηµατική 
ποινή 3.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.

3. Όποιος ασκεί οικονοµική δραστηριότητα υπό καθε−
στώς έγκρισης λειτουργίας σύµφωνα µε τον παρόντα 
νόµο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότησή του κατά παράβαση αυτών και των κα−
νονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή 
του τιµωρείται µε κάθειρξη έως 10 ετών και χρηµατική 
ποινή 10.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ.

4. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του 
άρθρου 5 και το προεδρικό διάταγµα της παρ. 5 του 
άρθρου 7 ορίζονται οι ποινικές κυρώσεις για συγκεκρι−
µένες παραβάσεις των κανόνων που τίθενται µε αυτά, 
εντός του πλαισίου ποινών των παραγράφων του πα−
ρόντος άρθρου.

Άρθρο 33
Ευθύνη νοµίµων εκπροσώπων

1. Για την εφαρµογή των άρθρων 31 και 32, όσοι ασκούν 
ατοµική επιχείρηση έχουν ειδική υποχρέωση να επο−
πτεύουν και να ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων 
του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότησή του 
εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων από τα πρόσωπα 
που τελούν υπό τη διεύθυνσή τους ή απασχολούνται, 
λαµβάνουν εντολές ή οδηγίες από αυτούς στο πλαίσιο 
οποιωνδήποτε εννόµων σχέσεων, όπως ιδίως οι συµβά−
σεις εργασίας, έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

2. Εφόσον οι περιγραφόµενες στα άρθρα 31 και 32 
παραβάσεις έχουν τελεστεί από οποιαδήποτε νοµικά 
πρόσωπα, αυτουργοί των οικείων αξιοποίνων πράξε−
ων είναι όσοι ασκούν διαχειριστικές ή και διευθυντικές 
αρµοδιότητες, οι πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, 
οι εντεταλµένοι ή διευθύνοντες σύµβουλοι ανώνυµων 
εταιριών, οι διαχειριστές εταιριών περιορισµένης ευθύ−
νης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή προσωπικών 
εταιρειών και ο πρόεδρος του διοικητικού και του επο−
πτικού συµβουλίου συνεταιρισµών. Τα πρόσωπα αυτά 
έχουν ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση να εποπτεύουν και 
να ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος 
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νόµου και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων 
κανονιστικών πράξεων από τα νοµικά πρόσωπα που 
διαχειρίζονται ή διευθύνουν.

3. Πέραν των αναφεροµένων προσώπων στις παρα−
γράφους 1 και 2 του παρόντος, αυτουργοί των αδικη−
µάτων των άρθρων 31και 32 λογίζονται και αυτοί στους 
οποίους έχουν εκχωρηθεί αρµοδιότητες σε σχέση µε τις 
αποδιδόµενες πράξεις ή παραλείψεις ή οι οποίοι έχουν 
εξουσιοδοτηθεί να προβούν σε συγκεκριµένες πράξεις 
σε σχέση µε τις αποδιδόµενες πράξεις ή παραλείψεις, 
καθώς και όσοι ασκούν εν τοις πράγµασι διαχειριστικές 
ή και διευθυντικές αρµοδιότητες για λογαριασµό των 
δραστηριοποιούµενων προσώπων.

4. Στις περιπτώσεις των αδικηµάτων των άρθρων 31 
και 32 ως πολιτικώς ενάγων µπορεί να παρίσταται σε 
κάθε περίπτωση, πέραν τυχόν άλλων αµέσως ζηµιωθέ−
ντων από τα εγκλήµατα αυτά κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας το ∆ηµόσιο, καθώς και οι 
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των 
οποίων τελέσθηκε το αδίκηµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 34
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

1. Εκτός αν ορίζεται άλλως στον παρόντα νόµο, τα 
προβλεπόµενα στον παρόντα νόµο προεδρικά δια−
τάγµατα και υπουργικές αποφάσεις πρέπει να έχουν 
εκδοθεί το αργότερο εντός οκτώ (8) µηνών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος.

2. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, δηµόσιες αρχές, νοµι−
κά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή άλλοι δηµόσιοι φορείς 
οφείλουν εντός του ως άνω χρονικού διαστήµατος να 
προσαρµόσουν τη σχετική µε την αδειοδότηση των 
εποπτευοµένων από αυτούς οικονοµικών δραστηριο−
τήτων στις εισαγόµενες µε το παρόν αρχές. Παρερχο−
µένου απράκτου του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος 
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από την 
άπρακτη πάροδο αυτού, και µε προεδρικά διατάγµατα 
τα οποία εκδίδονται µετά από πρότασή του, µπορούν 
να εισάγονται ρυθµίσεις, µε τις οποίες θα γίνεται η εν 
λόγω προσαρµογή.

3. Με την πλήρη κατά τα άνω έκδοση των ρυθµίσεων 
που εισάγονται µε τον παρόντα νόµο καταργείται κάθε 
αντίθετη διάταξη.

4. Με τα προεδρικά διατάγµατα του άρθρου 7 παρά−
γραφος 5 και του άρθρου 18 καθορίζονται και όλες οι 
αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη µετάβαση στο καθεστώς 
του παρόντος νόµου περιπτώσεων που µέχρι τη θέση 
του σε ισχύ των ανωτέρω προεδρικών διαταγµάτων, 
διέπονται από άλλα νοµοθετήµατα. Πρόσωπα τα οποία 
δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των παραπάνω 
προεδρικών διαταγµάτων µετά την πάροδο του χρόνου 
µετάβασής τους στο νέο καθεστώς, εφόσον προβλέπε−
ται στο οικείο προεδρικό διάταγµα, παύουν να έχουν 
άδεια λειτουργίας. Το µεταβατικό διάστηµα δεν µπορεί 
να είναι ανώτερο των δύο (2) ετών από την έκδοση του 
προεδρικού διατάγµατος.

5. Με πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου συστήνεται 
Οµάδα ∆ιαχείρισης ‘Εργου, στην οποία µετέχουν ο Γε−
νικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας, εκπρόσωπος του Γρα−
φείου του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και, κατά περίπτω−

ση, εκπρόσωποι των συναρµόδιων Υπουργείων. Η οµά−
δα ∆ιαχείρισης ‘Εργου προγραµµατίζει, παρακολουθεί, 
συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για 
την εφαρµογή του παρόντος νόµου.

Άρθρο 35
Ρυθµίσεις ΟΜΜΑ

Ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ), 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου µέχρι και 
την 31.8.2014, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόµι−
σης αποδεικτικού ενηµερότητας, καθώς και αποδεικτι−
κού ασφαλιστικής ενηµερότητας για τα χρέη του προς 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες 
τις πράξεις και συναλλαγές που αυτά απαιτούνται, σύµ−
φωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, πλην της µεταβίβασης 
ακινήτου ιδιοκτησίας του. Κατά το χρονικό διάστηµα 
που ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο: α) δεν επιτρέπε−
ται η διενέργεια πάσης φύσης συµψηφισµού σε βάρος 
του ΟΜΜΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83 
του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) ή κάθε άλλη κείµενη διάταξη, 
που αφορά βεβαιωµένες χρηµατικές απαιτήσεις του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των ανωτέρω ασφαλιστικών ορ−
γανισµών κατά του ΟΜΜΑ, β) αναστέλλονται οι, κατά 
του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου σονυπόχρεου µε αυτόν προ−
σώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕ∆Ε ή κάθε άλλη 
κείµενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής 
εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλι−
στικού ή διασφαλιστικού µέτρου και γ) δεν υπολογίζο−
νται τόκοι και πρόστιµα, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του
ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), για τα χρέη του από καταπτώσεις 
εγγυήσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου του Λογαριασµού 
«Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηµατοδοτήσεων εκ Κεφα−
λαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΚΑΧΚΕΕ∆)».

Τυχόν ληξιπρόθεσµες οφειλές του ΟΜΜΑ πρρς το 
ΙΚΑ/ΕΤΑΜ περιόδου απασχόλησης µέχρι και τον Απρίλιο 
2014 ρυθµίζονται και εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ 
(48) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε την πρώτη δόση κα−
ταβλητέα µέχρι το τέλος τους εποµένου µηνός από τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

Άρθρο 36

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006, 
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το ύψος και το χρονοδιάγραµµα καταβολής της ετή−
σιας τακτικής, διαρκούς, σταθερής και µόνιµης χρηµα−
τοδότησης των Κέντρων Πρόληψης ορίζεται µεταξύ 
άλλων κάθε φορά σε Προγραµµατική Σύµβαση επτα−
ετούς διάρκειας που καταρτίζεται και υπογράφεται 
υποχρεωτικά, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν τη λήξη 
της ισχύος της προηγούµενης, µεταξύ όλων των, στην 
παρούσα παράγραφο, αναφερόµενων και εµπλεκόµε−
νων φορέων και µερών, εντός του εκάστοτε ισχύοντος 
µεσοπροθέσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής. 
Σε κάθε περίπτωση και κάθε φορά, µέχρι την έναρξη 
ισχύος και εφαρµογής της εκάστοτε νέας προγραµµατι−
κής σύµβασης, εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρµόζε−
ται η προηγούµενη αυτής προγραµµατική σύµβαση και 
όπως αυτή όριζε παρατεινόµενη κάθε φορά αυτοδικαίως 
µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος και εφαρµογής 
της εκάστοτε νέας και µελλοντικής Προγραµµατικής 
Σύµβασης. Η επταετής Προγραµµατική Σύµβαση των 
ετών 2014 − 2020 ισχύει από 1.1.2014.»
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Άρθρο 37
Εµβέλεια νοµίµως λειτουργούντων περιφερειακών 
τηλεοπτικών σταθµών για την εκποµπή ψηφιακού 

προγράµµατος.

Κατά το µεταβατικό διάστηµα µεταξύ της υποχρεωτι−
κής έναρξης ψηφιακής εκποµπής από τα οριζόµενα στην 
υπ’ αριθµ. 42800/5.10.2012 κοινή απόφαση του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του Υφυπουργού 
στον Πρωθυπουργό (B΄ 2704) κέντρα εκποµπής µέχρι 
τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχοµένου επίγει−
ας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκποµπής σύµφωνα µε 
το ν. 3592/2007 (Α΄ 161), οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί 
σταθµοί που εµπίπτουν στις προβλέψεις της παρ. 2 

του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και του άρθρου 
18 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) και εξακολουθούν να λει−
τουργούν νοµίµως, υποχρεούνται να εκπέµπουν ψηφι−
ακά το πρόγραµµά τους στην Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) 
που αντιστοιχεί στην Ευρύτερη Περιοχή Εξυπηρέτησης 
(ΕΠΕ) στην οποία εκπέµπουν νοµίµως, σύµφωνα µε τον 
πίνακα αντιστοίχισης που ακολουθεί. Στον παρακάτω 
πίνακα αντιστοιχίζονται για τις ανάγκες του παρόντος 
οι δεκατρείς (13) ΠΖ που έχουν καθοριστεί µε την υπ’ 
αριθµ. 45858/1799/Φ150/12.9.2013 απόφαση του Υπουργού 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Β΄ 2359), όπως ισχύ−
ει, µε τις δεκατέσσερις (14) ΕΠΕ που έχουν καθοριστεί 
µε την υπ’ αριθµ. 21161/12.8.2008 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Επικρατείας 
(Β΄ 1680), όπως ισχύει.

Άρθρο 38
Ρυθµίσεις Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων 

στη ναυτική εργασία

1. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του α.ν. 3276/1944 «Περί 
Συλλογικών Συµβάσεων εν τη Ναυτική Εργασία» (Α΄ 
24), όπως προστέθηκε µε την υποπαράγραφο ΙΣΤ.3 της 
παρ. ΙΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα 
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο 
πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Προκειµένου περί Επιβατηγών και Επιβατηγών−
Οχηµαταγωγών πλοίων που εκτελούν δροµολογιακούς 
πλόες µεταξύ λιµένων στην ηµεδαπή, κάθε θέµα από 
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
που δύναται να καθορίζεται µε συλλογική σύµβαση, επι−
τρέπεται να ρυθµίζεται και µε επιχειρησιακές συλλο−
γικές συµβάσεις.

β) Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, οι επιχειρησια−
κές συλλογικές συµβάσεις εργασίας υπερισχύουν των 
αντίστοιχων συλλογικών συµβάσεων εργασίας, ανε−
ξαρτήτως εάν περιλαµβάνουν όρους που αποκλίνουν 
από αυτούς των αντίστοιχων συλλογικών συµβάσεων 
εργασίας µε την επιφύλαξη των διεθνών Συµβάσεων 
που έχουν κυρωθεί.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 3276/1944 «Περί 
Συλλογικών Συµβάσεων εν τη Ναυτική Εργασία» (Α΄ 24) 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά τη διάρκεια εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και προκειµέ−
νου περί Επιβατηγών και Επιβατηγών−Οχηµαταγωγών 
πλοίων που εκτελούν δροµολογιακούς πλόες µεταξύ 
λιµένων στην ηµεδαπή, συλλογικές συµβάσεις που έχουν 
συναφθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα νόµο, 
εφόσον ήθελε µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Αιγαίου να κυρωθούν, θεωρούνται ισχυρές και δεσµεύ−
ουν κατά την αναφερόµενη σε αυτές χρονική διάρκεια 
µόνο τους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς που είναι 

µέλη των συµβαλλόµενων οργανώσεων µε την επιφύ−
λαξη των ∆ιεθνών Συµβάσεων που έχουν κυρωθεί.»

Άρθρο 39

Το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ii της περίπτω−
σης α΄ της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 
(Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 4 της υπο−
παραγράφου ΙΣΤ.2 της παραγράφου ΙΣΤ΄ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και ισχύει, αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Με δήλωσή του που ανακοινώνεται από το αρµό−
διο όργανο, ο πλοιοκτήτης µπορεί, µετά από σύµφωνη 
γνώµη του Σ.Α.Σ., η οποία εκδίδεται εντός µηνός, να 
κατανείµει τις συνολικές µέρες διακοπής δροµολογίων 
που προκύπτουν από τα δροµολογηµένα πλοία του, 
ανεξάρτητα σε ποια γραµµή είναι δροµολογηµένα, µε 
την προϋπόθεση κάλυψης των συγκοινωνιακών αναγκών 
των γραµµών.»

Άρθρο 40

1. Η έκταση που περικλείεται µεταξύ της οριογραµ−
µής παραλίας που είχε καθοριστεί µε την από 5.5.1988 
Έκθεση Επιτροπής, η οποία είχε επικυρωθεί µε την υπ’ 
αριθµ. 16419/3.8.1988 απόφαση του Νοµάρχη ∆υτικής 
Αττικής (∆΄ 577) και της οριογραµµής παραλίας που 
καθορίστηκε µε την από 21.3.2014 Έκθεση Επιτροπής και 
επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 1337/17052/16.4.2014 (∆΄ 
167) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης «Επανακαθορισµός οριογραµµών αιγιαλού και 
παραλίας και καθορισµός οριογραµµών παλαιού αιγια−
λού, στη θέση «Νήσος Ρεβυθούσα» του ∆ήµου Σαλαµίνας 
της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» ορίζεται 
ως ιδιωτική περιουσία του ∆ηµοσίου και καταγράφε−
ται από την αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία στο βιβλίο 
καταγραφής δηµοσίων κτηµάτων, εντός µηνός από τη 
δηµοσίευση του παρόντος.

2. Η χρήση της ανωτέρω έκτασης, όπως αυτή θα προσ−
διοριστεί και καταγραφεί από την αρµόδια Κτηµατική 
Υπηρεσία, παραχωρείται µε τη δηµοσίευση του παρό−
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ντος και χωρίς καµία άλλη διατύπωση στον ∆ιαχειριστή 
Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ Α.Ε.), για 
την κατασκευή έργων απαραίτητων για τη λειτουρ−
γία του. Για την παραχωρούµενη χρήση δεν οφείλε−
ται αντάλλαγµα, υπό τον όρο ότι µέτοχοι του ∆ΕΣΦΑ 
Α.Ε. παραµένουν το ∆ηµόσιο και νοµικά πρόσωπα των 
οποίων οι µετοχές ανήκουν αποκλειστικά στο ∆ηµόσιο. 
Σε περίπτωση αλλαγής της µετοχικής σύνθεσης του 
∆ΕΣΦΑ Α.Ε., το αντάλλαγµα χρήσης για την ανωτέρω 
έκταση θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Οι−
κονοµικών.

3. Η έκδοση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης για 
την εκτέλεση των έργων της ανωτέρω παραγράφου επί 
της παραχωρούµενης έκτασης γίνεται κατά παρέκκλι−
ση των κείµενων διατάξεων ως προς την απαιτούµενη 
απόσταση από τον αιγιαλό και την παραλία, τηρουµένων 
κατά τα λοιπά των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας.

Άρθρο 41
Τροποποιήσεις των νόµων 4093/2012, 4254/2014, 

π.δ. 344/2000

1. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης 4.α.i. της περίπτω−
σης 2 της υποπαραγράφου Θ.1 της παραγράφου Θ΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) αντικαθίστανται, 
από τότε που ίσχυσαν, ως εξής: .  

«4.α.i. Στους µόνιµους και στους µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του 
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι τίθενται 
σε καθεστώς διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του παρόντος νόµου και του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και 
στη συνέχεια, λύεται η εργασιακή τους σχέση λόγω 
κατάργησης της θέσης τους, το Ελληνικό ∆ηµόσιο κα−
ταβάλλει αποζηµίωση απόλυσης ειδικά και µόνο λόγω 
κατάργησης θέσης. Για τον υπολογισµό, του ποσού 
αποζηµίωσης, ως βάση λαµβάνεται ο βασικός µισθός 
του υπαλλήλου κατά την ηµεροµηνία που τέθηκε σε 
διαθεσιµότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται 
όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη 
του υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
28 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), καθώς και ο χρόνος που 
µεσολάβησε µέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς 
διαθεσιµότητας. Κατά τα λοιπά, η αποζηµίωση υπολογί−
ζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 
55 του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει. Στο ανωτέρω 
προσωπικό, εφόσον έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις 
για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται στο µεν επικουρικά 
ασφαλισµένο το 40%, στο δε µη επικουρικά ασφαλισµέ−
νο το 50% της ως άνω προβλεπόµενης αποζηµίωσης.

Οι αποδοχές διαθεσιµότητας, που έλαβαν οι εν λόγω 
υπάλληλοι, συµψηφίζονται µε την ως άνω αποζηµίωση 
απόλυσης.

Η ανωτέρω αποζηµίωση, µετά και τον προβλεπόµενο 
ως άνω συµψηφισµό, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Υπάλληλοι που λαµβάνουν την αποζηµίωση του πα−
ρόντος άρθρου δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καµία άλλη 
αποζηµίωση για την ίδια αιτία.

Η αποζηµίωση της παρούσας υποπαραγράφου φορο−
λογείται όπως κάθε άλλη αποζηµίωση διακοπής σχέ−
σεως εργασίας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 15 
του ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−

βέρνησης καθορίζονται ο υπόχρεος για την καταβολή, 
ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία, καθώς και κάθε ανα−
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.

Στις ανωτέρω ρυθµίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι 
των οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε κατ’ εφαρµογή 
των ως άνω διατάξεων, για τους οποίους η σχετική 
πράξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας 
διάταξης.»

2. Στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 7 της υπο−
παραγράφου Γ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 
(Α΄ 85), οι λέξεις «τίθενται σε ισχύ ένα µήνα» αντικαθί−
στανται από τις λέξεις «τίθενται σε ισχύ εξήντα ηµέρες».

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας, της 
διάταξης του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ 
της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013, η έγκρι−
ση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 
(Α΄ 54), µπορεί να χορηγηθεί και µετά την έκδοση της 
προβλεπόµενης δηµόσιας ανακοίνωσης, αλλά πριν την 
ολοκλήρωση της απόφαση επιλογής. ∆ηµόσια ανακοί−
νωση, σε πρώτη εφαρµογή της παραπάνω διαδικασίας, 
που, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, έχει ήδη 
δηµοσιευθεί, παράγει τα αποτελέσµατά της και οδηγεί 
σε έγκυρη επιλογή εφόσον, εν τω µεταξύ, χορηγηθεί η 
παραπάνω προβλεπόµενη έγκριση.

4. Το άρθρο 1 του π.δ. 344/2000 (Α’ 297), όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

1. Η άσκηση του επαγγέλµατος του γεωπόνου επι−
τρέπεται µόνον:

α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυµάτων του 
πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων σχο−
λών της αλλοδαπής και συγκεκριµένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή 

Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Τµήµα Γεωπονίας,

γγ) ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Σχολή Επι−
στηµών Γεωπονίας και ∆ασολογίας, Τµήµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών 
Επιστηµών, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος και

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης 
του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 
2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει, 
καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 
σύµφωνα µε αυτό.

2. Η άσκηση του επαγγέλµατος του δασολόγου επι−
τρέπεται µόνον:

α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυµάτων 
του πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων 
σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριµένα των:

αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή 
Γεωπονίας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Τµήµα ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 
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ββ) ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Σχολή Επι−
στηµών Γεωπονίας και ∆ασολογίας, Τµήµα ∆ασολογίας 
και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης 
του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 
2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατι−
κών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύ−
ει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 
σύµφωνα µε αυτό.

3. Η άσκηση του επαγγέλµατος του κτηνιάτρου επι−
τρέπεται µόνον: 

α) στους πτυχιούχους κτηνιάτρους, των ιδρυµάτων 
του πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων 
σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριµένα των:

αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή 
Επιστηµών Υγείας, Τµήµα Κτηνιατρικής,

ββ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστηµών Υγεί−
ας, Τµήµα Κτηνιατρικής και 

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης 
του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 
2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει, 
καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 
σύµφωνα µε αυτό. 

4. Η άσκηση του επαγγέλµατος του γεωλόγου επι−
τρέπεται µόνον:

α) στους πτυχιούχους γεωλόγους των ιδρυµάτων του 
πανεπιστηµιακού τοµέα τής ηµεδαπής ή ισότιµων σχο−
λών της αλλοδαπής και συγκεκριµένα των:

αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Σχολή 
Θετικών Επιστηµών Τµήµα Γεωλογίας,

ββ) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχο−
λή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπερι−
βάλλοντος,

γγ) Πανεπιστήµιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστηµών, 
Τµήµα Γεωλογίας και

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης 
του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 
2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει, 
καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 
σύµφωνα µε αυτό.

5. Η άσκηση του επαγγέλµατος του ιχθυολόγου επι−
τρέπεται µόνον:

α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυµάτων 
του πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής ή ισότιµων 
σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριµένα των:

αα) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επι−
στηµών, Τµήµα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος,

ββ) Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τµή−
µα Επιστηµών της Θάλασσας,

γγ) Ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής 
ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής µε ειδίκευση ετήσιας 

τουλάχιστον διάρκειας σε θέµατα υδροβιολογίας, ιχθυ−
ολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήµια 
ή ισότιµες µε αυτά σχολές ή επιστηµονικά εργαστήρια 
εφαρµοσµένης υδροβιολογίας της ηµεδαπής ή αλλο−
δαπής,

δδ) Ιδρυµάτων πανεπιστηµιακού τοµέα της ηµεδαπής 
ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή 
έχουν υπηρετήσει µε την ειδικότητα του ιχθυολόγου 
στο ∆ηµόσιο ή τα Ν.Π.∆.∆. και

β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωµα άσκησης 
του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 
2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει, 
καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται 
σύµφωνα µε αυτό.»

5. α. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως προστέθηκε µε την 
περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Β2 του άρθρου τρί−
του του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για 
τις εκκρεµείς υπό έλεγχο υποθέσεις έως και το οικο−
νοµικό έτος 2014.»

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν.4224/2013 
(Α΄ 288), όπως αντικαταστάθηκε µε τη διάταξη της 
παραγράφου 8 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 (Α΄ 
107) τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του νόµου 
4224/2013 (Α΄ 288).

γ. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 7 της παρ. 
Γ΄ του άρθρου τρίτου, του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), µε την 
οποία τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 
330), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 
1.1.2010.»

6.α. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών ∆ι−
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνη−
σης και Οικονοµικών αριθ. ∆.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 2012/26.1.2012 
(Β΄ 6597), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) εφόσον συµπληρώνει τις προϋποθέσεις υποχρεω−
τικής συνταξιοδότησης, µέσα στην επόµενη διετία από 
την ηµεροµηνία µετάθεσής του στην Υπηρεσία Εσωτε−
ρικών Υποθέσεων.» 

β. Στην περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου 6 της παρ. 
Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), οι λέξεις 
«εκατό (100) οργανικές θέσεις» αντικαθίστανται µε ης 
λέξεις «ενενήντα (90) οργανικές θέσεις.» 

Άρθρο 42
Ρυθµίσεις για την ειδική διαχείριση της περιουσίας

της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. 
και τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.

1.α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 
(Α΄ 170) µετά τη λέξη «εφαρµόζονται» προστίθενται οι 
λέξεις «από 11.5.2013».

β. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 προστί−
θεται έκτο εδάφιο ως εξής:

«Με εξαίρεση τα οριζόµενα στο πρώτο εδάφιο οι δι−
ατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) δεν εφαρµόζονται από 
τότε που ίσχυσαν για το σύνολο του προσωπικού και 
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των εν γένει απασχολούµενων της καταργηθείσας ΕΡΤ 
Α.Ε..»

2. Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουρ−
γού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει, προστί−
θεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οποιαδήποτε δήλωση, κατάσταση ή άλλο έγγραφο 
που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του Κώδικα Φορο−
λογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), όπως ισχύει, 
ή άλλης συναφούς νοµοθεσίας, για την υποβολή των 
οποίων υπόχρεα πρόσωπα είναι οι αναφερόµενες στη 
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας 
εταιρείας, υποβάλλονται νοµίµως και χωρίς τις συνέ−
πειες της εκπροθέσµου υποβολής προς την αρµόδια 
φορολογική αρχή εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός 
(1) µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. 
Εντός της ίδιας προθεσµίας καταβάλλονται και οποια−
δήποτε ποσά οφείλονται από φόρο, τέλη ή άλλη δαπάνη, 
συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών προς τους οικεί−
ους ασφαλιστικούς οργανισµούς, µη επιβαρυνόµενων µε 
οποιοδήποτε πρόστιµο, προσαύξηση ή άλλη επιβάρυνση 
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.»

3. Στο άρθρο 4Β της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής 
απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυ−
πουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, προστίθεται 
παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζε−
ται η διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασµού 
του παρόντος άρθρου, ο τρόπος σύνταξης των ανα−
γκαίων οικονοµικών στοιχείων που τον αφορούν και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση 
και λειτουργία του.»

4. Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4Β της υπ’ 
αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, 
όπως ισχύει, οι λέξεις «µέχρι τη σύσταση και πλήρη 
λειτουργία του νέου φορέα» αντικαθίστανται από τις 
λέξεις «µέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής 
διαχείρισης».

5. Η εκτέλεση και υλοποίηση έργων, δράσεων και προ−
γραµµάτων, συγχρηµατοδοτούµενων ή χρηµατοδοτού−
µενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς 
οργανισµούς, των οποίων φορέας ή τελικός δικαιούχος 
ήταν η καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε. ή θυγατρική της εται−
ρεία, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και µέχρι 
την ολοκλήρωση του έργου της τελευταίας, δύναται 
να ανατεθεί στον ειδικό διαχειριστή, σύµφωνα µε την 
πιστοποίηση ∆ιαδικασιών ∆ιαχειριστικής Επάρκειας των 
αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο 
ειδικός διαχειριστής υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εν 
λόγω έργα, δράσεις και προγράµµατα. Με κοινή απόφα−
ση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτο−
µέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.

6. Το προσωπικό που ορίζεται στην παράγραφο 7 
της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του 
Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρω−
θυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε 
την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 
235), το οποίο απασχολήθηκε ή απασχολείται υπερω−
ριακά από την έναρξη της ειδικής διαχείρισης, καθώς 
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ή νυκτε−

ρινές ώρες µέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου φορέα, 
λαµβάνει τις σχετικές αµοιβές σύµφωνα µε τα ανώτατα 
όρια που προβλέπονται στο πέµπτο και έβδοµο εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως 
ισχύει. Η οικεία αµοιβή για την παραπάνω απασχόλη−
ση − ορίζεται ίση µε το ογδόντα τοις εκατό (80%) της 
ωριαίας αµοιβής, των διατάξεων του άρθρου 20 του
ν. 4024/2011, βαρύνει τον ειδικό λογαριασµό τρέχοντος 
έτους και καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ηµερών από 
τη δηµοσίευση του παρόντος κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης διάταξης. Στα µέλη της Επιτροπής που συστάθη−
κε µε την υπ’ αριθµ. ∆5Β1118512/26.7.2013 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών καταβάλλεται υπερωριακή απο−
ζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4024/2011 από την ηµεροµηνία σύστασής της, η οποία 
βαρύνει τον ειδικό λογαριασµό του άρθρου 4Β της ΟΙΚ 
02/11.6.2013 (Β΄ 1414) κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

7. Για τη µετακίνηση εκτός έδρας του προσωπικού 
της προηγούµενης παραγράφου του παρόντος, το 
ανώτατο όριο των επιτρεπόµενων κατά έτος και κατά 
µήνα ηµερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 2685/1999 (Α΄ 35) καθορίζεται σε ογδόντα (80) ηµέ−
ρες και ισχύει από τη δηµοσίευση της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 
02/11.6.2013, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείµενης διά−
ταξης. Οι αποφάσεις ή εντολές µετακίνησης του προ−
σωπικού αυτού εκδίδονται από τον ειδικό διαχειριστή 
ή από τα εξουσιοδοτηµένα από αυτόν πρόσωπα. Το 
σύνολο των ανωτέρω δαπανών µετακίνησης, διανυκτέ−
ρευσης και εκτός έδρας ηµερήσιας αποζηµίωσης διατί−
θενται µε απόδοση λογαριασµού και υποβολή σχετικών 
παραστατικών, µη αποκλειόµενης και της προπληρωµής 
και εγκρίνονται απολογιστικά από την Επιτροπή ∆ιαχεί−
ρισης του ειδικού λογαριασµού του άρθρου 4Β της υπ’ 
αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

8. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ως αντιστάθµισµα για την εκπλήρωση των σκο−
πών της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του 
άρθρου 2 του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται 
υπέρ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών 
(3) ευρώ µηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται 
σε κάθε λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος των προµη−
θευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο 
στην οποία αυτός αναφέρεται. Οι προµηθευτές ηλε−
κτρικής ενέργειας παρακρατούν προµήθεια 0,5% επί 
των εισπράξεων για τον υπολογισµό, ενσωµάτωση σε 
λογαριασµό, είσπραξη, και απόδοση του αναλογούντος 
ποσού στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.. Τα ποσά που εισπράττονται, µετά 
την αφαίρεση της προµήθειας 0,5%, αποδίδονται στη 
ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εντός του δεύτερου µήνα από τη λήξη του 
µήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη 
λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος. Υποχρέωση για την 
καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα για την οποία υπάρχει σύµβαση προµήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας. ∆εν επιβάλλεται ανταποδοτικό 
τέλος για τις παροχές από τις οποίες ηλεκτροδοτούνται 
αποκλειστικά οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, 
ανεξάρτητα από τη χρήση τους.
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Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού 
τέλους απαλλάσσονται:

(α) το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
(β) τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
(γ) οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και 

οι αµιγείς επιχειρήσεις τους, τα αµιγή ιδρύµατά τους 
και οι ενώσεις τους,

(δ) οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί ανε−
ξαρτήτως χαρακτηρισµού (ενοριακοί, µοναστηριακοί, 
εξωκκλήσια κ.λπ.) και δόγµατος, οι Ναοί και οι χώροι 
λατρείας των κατά το άρθρο 13, παράγραφος 2 του 
Συντάγµατος γνωστών θρησκειών και τα νεκροταφεία, 
συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτροδοτούµενων τάφων,

(ε) οι προµηθευόµενοι ηλεκτρική ενέργεια για την 
κατανάλωση ρεύµατος που χρησιµοποιείται σε αρδευ−
τικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές µονάδες,

(στ) οι προµηθευόµενοι ηλεκτρική ενέργεια για όσο 
χρονικό διάστηµα καταναλώνουν ανά παροχή ηλεκτρική 
ενέργεια αξίας έως δέκα (10) ευρώ µηνιαίως,

(ζ) κάθε άλλη περίπτωση που βάσει ισχύουσας κατά 
το χρόνο κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. διάταξης απαλλασ−
σόταν από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους 
(εισφοράς) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 
(Α΄ 145).

∆εν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του 
ανταποδοτικού τέλους νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί−
ου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόµια 
του ∆ηµοσίου ή εξοµοιώνονται µε το ∆ηµόσιο.

Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η υπ’ αριθµ. 
46/31.12.2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό 
(Β΄ 3371). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών 
και του αρµόδιού Υπουργού για θέµατα δηµόσιας ρα−
διοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού 
τέλους µπορεί να αναπροσαρµόζεται, λαµβάνοντας υπό−
ψη το καθαρό κόστος της δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας κατά το προηγούµενο έτος, καθώς και την 
προϋπολογιζόµενη ετήσια δαπάνη για την παροχή της 
δηµόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας κατά το τρέχον 
έτος, όπως τα µεγέθη αυτά αποτυπώνονται στα σχετικά 
επίσηµα οικονοµικά στοιχεία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και µε την 
επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τις κρατικές 
ενισχύσεις στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση.»

9. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4Α της υπ’ 
αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, 
όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ. 4 
του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), οι λέξεις «δέκα 
(10) µήνες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δώδεκα (12) 
µήνες».

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθµ. 
ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικο−
νοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως 
ισχύει, προστίθεται έβδοµο εδάφιο ως εξής:

«Με πράξη του ειδικού διαχειριστή είναι δυνατόν να 
προσδιορίζονται συγκεκριµένα καθήκοντα των προ−
σώπων που προσλαµβάνονται σύµφωνα µε το πρώτο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου και να παρέχεται σε 
αυτά εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών 
µε τα ανατιθέµενα καθήκοντα εγγράφων και πράξεων.»

11. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 

κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, µετά τις 
λέξεις «και των θυγατρικών της» προστίθεται η λέξη 
«εκπροσωπούµενο».

12. Τυχόν περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πρά−
ξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων 
έργων, προµηθειών και υπηρεσιών και µελετών καθώς 
και πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της 
απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης 
της πληρωµής που περιέχει το ακριβές καταβλητέο για 
κάθε επιµέρους δαπάνη ποσό, που έχουν υπογραφεί 
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος από τον ειδικό δι−
αχειριστή του άρθρου 4Α της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 
κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό δεσµεύουν και πα−
ράγουν τα αποτελέσµατά τους από την ηµεροµηνία 
υπογραφής τους, υπό την προϋπόθεση της ανάρτησης 
στο διαδίκτυο εντός µηνός από τη δηµοσίευση του 
νόµου αυτού.

Άρθρο 43
Άρση περιορισµών στον ανταγωνισµό στον κλάδο 

των δοµικών υλικών και οριζόντιες ρυθµίσεις

1. α. Η παρ. 4 του άρθρου 90 του ν.δ. 8/1973 (Α΄ 124) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά 
από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής και ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
εκδίδονται Κανονισµοί Πυροπροστασίας Κτιρίων, λαµ−
βανοµένων υπόψη αφενός του Ευρωπαϊκού Συστήµατος 
Αντίδρασης στη φωτιά και Πυραντίστασης (Euroclasses), 
και, αφετέρου, των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων 
που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστηµα Τυποποίησης 
από το Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας/Ελληνι−
κός Οργανισµός Τυποποίησης. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ∆η−
µόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης από το 
Π.Σ. και αδειοδότησης των εργαστηρίων της Χώρας που 
εκτελούν δοκιµές αντίδρασης στη φωτιά και ρυθµίζεται 
κάθε άλλο συναφές ζήτηµα.»

β. Το προεδρικό διάταγµα της προηγούµενης περί−
πτωσης εκδίδεται εντός έξι µηνών.

2. Σε περιοχές όπου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατά−
ξεις περί χρήσεων γης, επιτρέπεται η άσκηση δραστη−
ριοτήτων βιοµηχανίας−βιοτεχνίας, τα όρια αναφορικά 
µε τους βαθµούς όχλησης που ορίζονται στην κ.υ.α. υπ’ 
αριθ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄ 1048), όπως ισχύει, προ−
σαυξάνονται κατά 30% για δραστηριότητες οι οποίες 
υποστηρίζονται από εξοπλισµό νέας τεχνολογίας, πε−
ρισσότερο φιλικής προς το περιβάλλον. Ως περισσότερο 
φιλική προς το περιβάλλον ορίζεται η τεχνολογία του 
εξοπλισµού κατασκευής του έτους 2014 και εντεύθεν. Σε 
περίπτωση αντικατάστασης εξοπλισµού, περισσότερο 
φιλική προς το περιβάλλον ορίζεται και η τεχνολογία 
µε την οποία επιτυγχάνεται, όπως αυτό αποτυπώνεται 
στην υποβαλλόµενη σχετική µελέτη, το ίδιο ή µεγα−
λύτερο παραγόµενο αποτέλεσµα µε ή από εκείνο του 
προς αντικατάσταση εξοπλισµού χωρίς να απαιτείται 
περισσότερη κατανάλωση ενέργειας ή µεγαλύτερος 
όγκος στεγασµένου χώρου και χωρίς να προκαλείται 
περισσότερη ηχητική όχληση.
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3.α. Τα αδρανή υλικά που εξορύσσονται ως παραπρο−
ϊόντα κατά την εκµετάλλευση των λατοµείων βιοµη−
χανικών ορυκτών και µαρµάρων, µε την επιφύλαξη της 
επόµενης παραγράφου, διατίθενται ελεύθερα από τον 
εκµεταλλευτή, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή του 
ειδικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α., καθώς και του αναλογικού 
µισθώµατος στον ιδιοκτήτη της έκτασης. Το µίσθωµα 
αυτό καθορίζεται ως ο µέσος όρος των αντίστοιχων 
µισθωµάτων των λατοµείων αδρανών υλικών του νο−
µού−περιφέρειας ή, σε περίπτωση που στον οικείο νο−
µό−περιφέρεια δεν υπάρχουν λατοµεία αδρανών υλικών 
του νοµού−περιφέρειας, των λατοµείων αδρανών υλικών 
γειτονικού νοµού−περιφέρειας, και επιµερίζεται ανάλογα 
στα ακατέργαστα και κατεργασµένα υλικά αντιστοίχως.

β. Η ποσότητα των αδρανών υλικών της παραγράφου 1 
που δύναται να διατεθεί ελεύθερα, είναι η τυχόν εναπο−
µείνασα πέραν της απαιτούµενης για την αποκατάστα−
ση του λατοµικού χώρου και πρέπει να προσδιορίζεται 
στις µελέτες (τεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώσεων), 
οι οποίες εγκρίνονται αρµοδίως. Σε κάθε περίπτωση, 
από τα στοιχεία της τεχνικής µελέτης, θα πρέπει να 
τεκµηριώνεται ότι η εκµετάλλευση του βιοµηχανικού 
ορυκτού ή του µαρµάρου που εξορύσσεται αποτελεί 
την κύρια δραστηριότητα, δηλαδή ότι το βιοµηχανικό 
ορυκτό ή το µάρµαρο που εξορύσσεται είναι το ορυκτό 
µε το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής επί της αξίας 
των πωλουµένων προϊόντων του λατοµείου.

4. Τα άρθρα 85Α, 85Β και 85Γ του ν.δ. 210 της 3/5.10.1973 
«Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α΄277) καταργούνται.

Άρθρο 44
Ρυθµίσεις απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης 

επιχείρησης και µεταβίβασης ακινήτου

1. Η περίπτωση 15 του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 
316) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση 
προσώπων, η οποία συνεισπράττεται µε τις τρέχουσες 
εισφορές και είναι ίση µε το 50% του ασφαλίστρου της 
3ης ασφαλιστικής κατηγορίας.»

2.α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η περίπτω−
ση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3853/2010 (Α΄ 90) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταί−
ρους, όπου απαιτείται.»

β. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του
ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταί−
ρους, όπου απαιτείται.»

γ. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταί−
ρους, όπου απαιτείται.»

δ. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταί−
ρους, όπου απαιτείται.»

3. Η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) 
καταργείται.

Άρθρο 45
Ρυθµίσεις για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο

1. Το εδάφιο τρίτο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 4224/2013 (Α΄ 244) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το κάθε υποκεφάλαιο του Ταµείου µπορεί να συστα−
θεί ως διακριτή νοµική οντότητα στο Λουξεµβούργο 
ή σε άλλο κράτος−µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 
πρωτοβουλία του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή διεθνών χρη−
µατοδοτικών οργανισµών ή ιδιωτών επενδυτών µετά 
από συµφωνία µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Το κάθε υπο−
κεφάλαιο διέπεται από τους ίδιους όρους διαχείρισης 
και λειτουργίας που προβλέπονται στον παρόντα νόµο 
για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο και σε αυτό µπορεί 
να συµµετέχουν, άµεσα ή έµµεσα, µε κεφάλαια ή µε 
δάνειο, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, διεθνείς χρηµατοδοτικοί 
οργανισµοί και ιδιώτες επενδυτές.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του
ν. 4224/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στο καταστατικό και τα ιδρυτικά έγγραφα του Τα−
µείου είτε, στην περίπτωση των υποκεφαλαίων, στα 
χρηµατοδοτικά έγγραφα αυτών, θα προβλέπεται ειδικό 
δικαίωµα αρνησικυρίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου κατά 
συγκεκριµένων αποφάσεων του Ταµείου που αφορούν 
αποκλειστικά και µόνο σε συγκεκριµένη επένδυση ή 
χρηµατοδότηση, η οποία έχει αποδεδειγµένα επίπτωση 
σε θέµατα εθνικής ασφάλειας.»

Άρθρο 46
Ρυθµίσεις αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας 

Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3894/2010 (Α΄ 204) όπως έχει αντικατασταθεί µε την 
παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και µε την 
παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«1.α) Μετά την απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη 
της επένδυσης στις ∆ιαδικασίες Στρατηγικών Επεν−
δύσεων, ο επενδυτής καταθέτει στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Στρατηγικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο των δικαιολο−
γητικών που απαιτούνται κατά το νόµο για την έγκριση 
και έκδοση των σχετικών αδειών µαζί µε αποδεικτικό 
καταβολής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» του συνόλου της ∆ιαχειρι−
στικής Αµοιβής.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3894/2010 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 15 
του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 και µε την παρ. 1 του άρ−
θρου 7 του ν. 4146/2013, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυ−
τικό σχέδιο µπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί 
ατόκως ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό έως 90% της 
∆ιαχειριστικής Αµοιβής κατόπιν αιτιολογηµένης από−
φασης της ∆.Ε.Σ.Ε. εφόσον η επένδυση δεν µπορεί να 
υλοποιηθεί, λόγω της µη αιτιολογηµένης καθυστέρησης 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ∆ιοίκησης. Ποσό 
που ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 10% του συ−
νόλου της διαχειριστικής αµοιβής δεν επιστρέφεται.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3894/2010 όπως 
έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 15 του άρθρου 2 
του ν. 4072/2012 και µε την παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4146/2013, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«4. Το ποσό της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής καταβάλλεται 
σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση που ανέρχεται σε ποσο−
στό 10% του συνόλου της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής κατα−
βάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου στην «Ελληνι−
κή Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» 
και η δεύτερη δόση για το υπολειπόµενο ποσοστό 90% 
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αυτής, πριν από τη συνεδρίαση της ∆.Ε.Σ.Ε. κατά την 
οποία θα κριθεί η ένταξη της επένδυσης. Σε περίπτωση 
µη εντάξεως, το 90% του συνόλου της ∆ιαχειριστικής 
Αµοιβής επιστρέφεται ατόκως εντός τριάντα (30) ηµε−
ρών από την ηµεροµηνία της σχετικής συνεδρίασης της 
∆.Ε.Σ.Ε. στον αιτούντα επενδυτή.»

4. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης κα−
ταλαµβάνουν και όσες αιτήσεις εκκρεµούν προς αξι−
ολόγηση από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και 
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» και τη ∆.Ε.Σ.Ε.. Τυχόν ήδη 
κατατεθειµένες στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» εγγυητικές επιστολές 
για αιτήσεις που εκκρεµούν προς αξιολόγηση από την 
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπο−
ρίου Α.Ε.» και τη ∆.Ε.Σ.Ε. που έχουν κατατεθεί κατά την 
παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), όπως 
ίσχυε πριν την αντικατάστασή της ως ανωτέρω, είτε 
αντικαθίστανται µε νέα εγγυητική επιστολή για το συ−
νολικό ποσό της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής, είτε ο αιτών 
επενδυτής προσκοµίζει πρόσθετη εγγυητική επιστολή 
ποσού που ανέρχεται στο 90% της ∆ιαχειριστικής Αµοι−
βής εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση 
του παρόντος.

5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 3894/2010 όπως έχει αντικατασταθεί µε την παρ. 15 
του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 και µε την παρ.1 του 
άρθρου 8 του ν. 4146/2013, καταργούνται.

Άρθρο 47

1.α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 
β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (Α΄297) 
προστίθεται η φράση: «καθώς και τα πρόσωπα τα οποία 
έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του 
από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγµατος».

β. Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22) 
καταργείται.

Άρθρο 48

Μετά το δεκατοπέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιµότητας 
µε τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και συµµετέχουν σε 
διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αί−
τηση − Υπεύθυνη ∆ήλωση µετάταξης / µεταφοράς τους 
σε περισσότερες από µία Ανακοινώσεις του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς 
υποδοχής, µε τη χρονική σειρά κατά την οποία κα−
ταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσµατα 
από τα αρµόδια Τριµελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συµβούλια 
εκάστης Ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλ−
ληλος παραιτείται των δικαιωµάτων που απορρέουν 
από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, 
δηλαδή του δικαιώµατος µετάταξης σε θέσεις άλλων 
Ανακοινώσεων.»

Άρθρο 49

1α. Η παρ. 1 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτι−
κών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, 
αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, γραµµατείς εφορευ−
τικών επιτροπών, διερµηνείς τουρκικής γλώσσας, χο−

ρηγείται ειδική αποζηµίωση, που καθορίζεται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών 
και δύναται να καταβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε 
γενικής ή ειδικής διάταξης.»

1β. Στην παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Η αποζηµίωση του παρόντος άρθρου είναι ακατά−
σχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση 
και δεν συµψηφίζεται µε οφειλές των δικαιούχων προς 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία από 
οποιαδήποτε αιτία.»

1γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 131 του 
π.δ. 96/2007 (Α΄ 116) καταργείται όσον αφορά τις απο−
ζηµιώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α΄ 116), 
όπως ισχύει, µετά τη φράση «στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών» προστίθεται η φράση «της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονο−
µικών.»

3. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν.1427/1984 (Α΄ 40), όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «Ο διορι−
σµός τους γίνεται» προστίθενται οι λέξεις «µε κλήρωση 
σε δηµόσια συνεδρίαση».

Άρθρο 50

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 263Α του Ποινικού 
Κώδικα, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε) Σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία 
κατά τις κείµενες διατάξεις µπορούν να διατεθούν από 
το ∆ηµόσιο, από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή 
από τις πιο πάνω τράπεζες, επιχορηγήσεις ή χρηµα−
τοδοτήσεις.»

Άρθρο 51

Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του 
ΟΑΕ∆ του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) για τα σχολικά έτη 
2014−2015 και 2015−2016 και η λειτουργία τους παύει τη 
15η Σεπτεµβρίου 2016.

Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει δια−
φορετικά τα θέµατα του παρόντος καταργείται.

Άρθρο 52
Ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων

Η πρόωρη συνταξιοδότηση των αλιέων που εντάχθη−
καν στη ∆ράση 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του 
Μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονοµικά µέτρα» του Επιχειρη−
σιακού Προγράµµατος Αλιείας περιόδου 2000−2006, για 
το διάστηµα από το 64ο και 65ο έτος της ηλικίας τους 
κατά περίπτωση µέχρι τη συµπλήρωση της αυξηµένης 
ηλικίας συνταξιοδότησής τους που προβλέπεται από το 
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), δύναται να καλυφθεί από πόρους 
του Εθνικού σκέλους του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων µε τους ίδιους όρους που προέβλεπε η 
ως άνω ∆ράση.

Άρθρο 53
Παράταση θητείας των ήδη εκλεγµένων οργάνων 

διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών 
Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.)

Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 
του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται η λέξη «Μαΐου» µε τη 
λέξη «Σεπτεµβρίου».
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Άρθρο 54

1. Στο τέλος της παρ. 5 εδάφιο α΄ του άρθρου 21 του 
ν. 4052/2012 προστίθενται εδάφια Β΄ και Γ΄ ως εξής:

«Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να τί−
θενται κλειστοί προϋπολογισµοί, οικονοµικοί ή άλλοι 
στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισµοί και προϋποθέσεις 
στη συνταγογράφηση φαρµάκων και λοιπά αναγκαία 
µέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. 
Με όµοια απόφαση µπορεί ο προϋπολογισµός, οι στόχοι, 
οι περιορισµοί, οι προϋποθέσεις και τα µέτρα να διαφέ−
ρουν ανάλογα µε την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθµό 
των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και 
παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δηµο−
γραφικά δεδοµένα της, το µήνα του έτους (εποχικότη−
τα), τις τυχόν µεταβολές των τιµών των φαρµακευτικών 
προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρµάκων (πρωτοτύπων 
ή γενοσήµων) στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης 
και τέλος την εξέλιξη της φαρµακευτικής δαπάνης σε 
σχέση µε τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η 
συνταγογράφηση των φαρµάκων να συνδέεται µε την 
πάθηση του ασθενούς, όπως αυτή προσδιορίζεται µε 
βάση το International Classification of Disease. Οι ειδικό−
τεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισµοί συνταγο−
γράφησης δύνανται να ενσωµατώνονται σε συµβόλαια 
απόδοσης που συνάπτονται µεταξύ του ΕΟΠΥΥ των 
ιατρών που συνταγογραφούν σε ασφαλισµένους του 
οργανισµού και να τίθενται κίνητρα (µπόνους) και ποινές 
ανάλογα µε την επίτευξη των στόχων και την τήρη−
ση των ορίων και των προϋπολογισµών. Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα 
οι µηχανισµοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις 
ως άνω ρυθµίσεις, συγκεκριµένων κατηγοριών ιατρών, 
φαρµάκων, µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, οµά−
δων ασθενών ή µεµονωµένων περιπτώσεων ιατρών και 
επίσης, ο τρόπος ενσωµάτωσης των ως άνω ρυθµίσεων 
στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η µεθο−
δολογία ελέγχου, ο τοµέας εφαρµογής τους (ιδιωτικός 
ή και δηµόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο µέτρο για 
την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.

Γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να τί−
θενται παρόµοια µέτρα, περιορισµοί και προϋποθέσεις 
ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργα−
στηριακών, διαγνωστικών και λοιπών υπηρεσιών εκά−
στου ιατρού και παρόχου υπηρεσιών υγείας. Στα ως 
άνω εµπίπτουν µέτρα όπως κλειστοί προϋπολογισµοί, 
οικονοµικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορι−
σµοί και προϋποθέσεις, rebates, claw back, διαγνωστικά 
και θεραπευτικά πρωτόκολλα, κλινικός και οικονοµικός 
έλεγχος, προέγκριση, δεύτερη γνώµη, αξιολόγηση υπο−
δοµών και ποιότητας, αποζηµίωση µε βάση στόχους και 
απόδοση, θετικό κατάλογο, τιµές αναφοράς, εκπτώσεις, 
συµφωνίες τιµής, όγκος και επιµερισµός κινδύνου και 
άλλα παρεµφερή. Με όµοια απόφαση µπορεί τα µέτρα 
να διαφοροποιούνται ανάλογα µε την ειδικότητα του 
ιατρού, την ιδιότητα και χαρακτηριστικά του παρόχου, 
τον αριθµό των ασθενών και τα χαρακτηριστικά και πα−
θήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δηµογρα−
φικά δεδοµένα της, το µήνα του έτους (εποχικότητα), 
τις µεταβολές στις τιµές των αναλωσίµων και της τε−
χνολογίας και τέλος την εξέλιξη της δαπάνης σε σχέση 
µε τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η συνταγο−
γράφηση και εκτέλεση των εξετάσεων και των συναφών 
υπηρεσιών να συνδέεται µε την πάθηση του ασθενούς, 

όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση το International 
Classification of Disease. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια 
και οι προϋπολογισµοί δύνανται να ενσωµατώνονται 
σε συµβόλαια απόδοσης που συνάπτονται µεταξύ του 
ΕΟΠΥΥ και των ιατρών που συνταγογραφούν ή των πα−
ρόχων υπηρεσιών υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισµένους 
του οργανισµού και να τίθενται κίνητρα (µπόνους) και 
ποινές ανάλογα µε την επίτευξη των στόχων και την 
τήρηση των ορίων και προϋπολογισµών. Με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι 
µηχανισµοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις άνω 
ρυθµίσεις συγκεκριµένων κατηγοριών ιατρών, η παρό−
χων, εξετάσεων, µονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, 
οµάδων ασθενών ή µεµονωµένων περιπτώσεων ιατρών 
και επίσης, ο τρόπος ενσωµάτωσης των ως άνω ρυθµί−
σεων στο σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η 
µεθοδολογία ελέγχου, ο τοµέας εφαρµογής τους (ιδιω−
τικός ή και δηµόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο µέτρο 
για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.»

2. Στο τέλος της παρ. α΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως 
εξής:

«Επιπροσθέτως µε απόφαση του Υπουργού Υγείας 
εξειδικεύεται η µεθοδολογία υπολογισµού του ποσού 
της υπέρβασης, καθώς και η µεθοδολογία επιµερισµού 
του ποσού επιστροφής των φαρµακευτικών εταιρειών, 
σε περιπτώσεις υπέρβασης των φαρµακευτικών δα−
πανών του ΕΟΠΥΥ από τους προκαθορισµένους στον 
εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισµό του στόχους. Για τον 
υπολογισµό της υπέρβασης ή τον επιµερισµό του πο−
σού επιστροφής δύναται να χρησιµοποιείται η καθα−
ρή δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτή προκύπτει αφότου 
αφαιρεθούν ο ΦΠΑ, οι συµµετοχές των ασθενών, οι 
εκπτώσεις των φαρµακευτικών επιχειρήσεων και φαρ−
µακείων, το rebate εισαγωγής στο θετικό κατάλογο 
και το rebate όγκου των φαρµακευτικών εταιρειών, η 
δαπάνη για φάρµακα της λίστας 1Α του ν. 3816/2010, το 
ποσοστό χονδρεµπορικού κέρδους που επιστρέφουν 
οι φαρµακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας 
στα φαρµακεία, και άλλα ποσά τα οποία προσδιορί−
ζονται στη σχετική απόφαση. Με όµοια απόφαση δύ−
ναται να τίθενται στόχοι φαρµακευτικής δαπάνης ανά 
έτος σε επίπεδο φαρµάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) 
ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Επιπλέον, δύνα−
ται να προσδιορίζεται η διαδικασία συµψηφισµού του 
ποσού τυχόν υπέρβασης της φαρµακευτικής δαπάνης 
του ΕΟΠΥΥ, εν γένει µε το ποσό τυχόν υστέρησης της 
φαρµακευτικής δαπάνης των δηµόσιων νοσοκοµείων, 
σε σχέση µε τον προϋπολογισµό τους. Επίσης, δύναται 
να προσδιορίζονται µηνιαίοι στόχοι φαρµακευτικής δα−
πάνης ανάλογα µε την εξέλιξη των µέτρων της φαρµα−
κευτικής πολιτικής σε σχέση µε τους ετήσιους στόχους 
και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο µέτρο για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή τους.»

Άρθρο 55
Εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.∆. 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1. Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπι−
κού χαρακτήρα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, 
παρέχουν δευτεροβάθµια κοινωνική φροντίδα ή έχουν 
ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονοµική και 
λειτουργική υποστήριξη των παραπάνω νοµικών προ−
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σώπων, που παρέχουν δευτεροβάθµια κοινωνική φρο−
ντίδα, και αντιµετωπίζουν προβλήµατα βιωσιµότητας, 
εκπονούν και υποβάλλουν προς έγκριση στην αρµόδια 
∆ιεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας, Σχέδιο Εξυγίανσης.

2. Μετά την έγκριση του Σχεδίου Εξυγίανσης υπο−
γράφεται Σύµφωνο Εξυγίανσης µεταξύ των Υπουργών 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικο−
νοµικών και του φορέα. Στο πλαίσιο του Συµφώνου 
Εξυγίανσης ο φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του 
Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της 
Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας του επόµενου άρθρου, 
ως προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο υλοποίησης του 
Συµφώνου Εξυγίανσης και τη διαπίστωση της µη τήρη−
σης αυτού και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων 
∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆ Α.Ε.). Ο ετήσιος προϋπολογισµός του 
φορέα που υπογράφει Σύµφωνο Εξυγίανσης εγκρίνεται 
από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µετά από 
εισήγηση του Παρατηρητηρίου, µε την ίδια διαδικασία 
που εγκρίνονται οι προϋπολογισµοί των Κέντρων Κοι−
νωνικής Πρόνοιας. Όλως εξαιρετικώς, κατά τα δύο (2) 
πρώτα χρόνια υλοποίησης του Σχεδίου Εξυγίανσης, ο 
συµβαλλόµενος σε αυτό φορέας δύναται να χρηµατοδο−
τείται, εφόσον αυτό απαιτείται, µε ποσό που αντιστοιχεί, 
κατ’ ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του 
ετήσιου προϋπολογισµού του απευθείας από το Υπουρ−
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και 
όχι µέσω των Περιφερειών. Η χρηµατοδότηση κατά το 
προηγούµενο εδάφιο γίνεται εντός των εγγεγραµµένων 
πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

3. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης προβλέπεται υποχρεωτικά 
η διάρκειά του, η αναπροσαρµογή των αµοιβών του 
προσωπικού, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στους Φορείς 
της Γενικής Κυβέρνησης και σε αυτό δύναται να περι−
λαµβάνεται ρύθµιση των οφειλών του συµβαλλόµενου 
φορέα προς το ∆ηµόσιο που γεννήθηκαν ή ανάγονται 
σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συµφώνου Εξυ−
γίανσης µε περιεχόµενο την απαλλαγή αυτών από 
µέρος ή το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσµης 
καταβολής κατά το άρθρο 6 του ΚΕ∆Ε (ν.δ. 356/1974) 
ή 53 και 57 του ν. 4174/2013 ή την καταβολή αυτών σε 
έως εξήντα (60) µηνιαίες δόσεις ή συνδυασµό αυτών. 
Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός διµήνου από την 
ηµεροµηνία υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης και 
οι υπόλοιπες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κα−
θενός από τους εποµένους µήνες. Από την ηµεροµηνία 
υπογραφής του Συµφώνου Εξυγίανσης οι δόσεις δεν 
επιβαρύνονται πλέον κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 
του ΚΕ∆Ε ή των άρθρων 53 και 57 του ν. 4174/2013, εκτός 
εάν καθυστερήσει η καταβολή τους, οπότε επιβάλλεται 
επί του καθυστερούµενο ποσού η προσαύξηση του τρί−
του εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 
για κάθε µήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση πλήρους 
συµµόρφωσης του φορέα προς τους όρους της ρύθµι−
σης, το ποσό των επιβαρύνσεων για τις οποίες αυτός 
απαλλάχθηκε, διαγράφεται από τα οικεία βιβλία της 
Φορολογικής ∆ιοίκησης. Η ρύθµιση ανατρέπεται αυτοδί−
καια εάν δεν καταβληθεί εµπροθέσµως η πρώτη δόση ή 
εάν δεν εξοφληθούν εµπρόθεσµα τρεις συνεχόµενες µη−
νιαίες δόσεις και το υπόλοιπο χρέος καθίσταται άµεσα 

απαιτητό µε το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσµης 
καταβολής από τη βεβαίωση µέχρι την εξόφλησή του. 
Από την ηµεροµηνία υπογραφής του Συµφώνου Εξυγί−
ανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο 
χρονικό διάστηµα διαρκεί η ρύθµιση οφειλών προς το 
∆ηµόσιο και δεν συµπληρώνεται πριν από την πάροδο 
έτους από το χρόνο ανατροπής της ρύθµισης. Κατά τη 
διάρκεια ισχύος της ρύθµισης εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 83 του ΚΕ∆Ε και χορηγείται αποδεικτικό 
ενηµερότητας µε παρακράτηση. Σε περίπτωση χρηµα−
τοδότησης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος δεν 
διενεργείται παρακράτηση. Το ποσοστό της παρακρά−
τησης, σε κάθε άλλη περίπτωση, ορίζεται σε εβδοµήντα 
τοις εκατό (70%) και, ειδικά στην περίπτωση που αφορά 
µεταβίβαση ακινήτου, το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται 
επί της πραγµατικής αξίας αυτού, η οποία δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη του εβδοµήντα τοις εκατό (70%) 
της αντικειµενικής. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζεται η από−
φαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων ΠΟΛ 
1274/2013 (Β΄ 3398). Το προς συµψηφισµό ή παρακράτηση 
ποσό πιστώνεται σε δόσεις της ρύθµισης.

Κατά το χρονικό διάστηµα της πλήρους συµµόρφωσης 
του φορέα προς τους όρους της ρύθµισης σύµφωνα µε 
τα προηγούµενα εδάφια δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 83 του ΚΕ∆Ε περί συµψηφισµού και χορη−
γείται αποδεικτικό ενηµερότητας στα συνυπόχρεα µε 
το φορέα−πρόσωπα.

4. Στο Σχέδιο Εξυγίανσης δύναται να περιλαµβάνεται 
ρύθµιση για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους φο−
ρείς κοινωνικής ασφάλισης, αντίστοιχη µε αυτή που πα−
ρέχεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο άρθρο 
99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά τη διάρκεια 
ισχύος της ρύθµισης χορηγείται από τους ασφαλιστι−
κούς φορείς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, 
για κάθε χρήση, χωρίς παρακράτηση.

5. Η ανατροπή της ρύθµισης της παραγράφου 3 επά−
γεται ανατροπή της ρύθµισης της παραγράφου 4 και 
αντίστροφα.

6. Από την υπογραφή Συµφώνου Εξυγίανσης στο οποίο 
περιλαµβάνεται ρύθµιση οφειλών προς το ∆ηµόσιο και 
τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούµενες πα−
ραγράφους, και για όσο διάστηµα ισχύει και τηρείται η 
ρύθµιση, αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση 
των ποινικών υποθέσεων για το αδίκηµα της µη κατα−
βολής χρεών προς το ∆ηµόσιο και της µη καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, η οποία αφορά τις εν λόγω οφειλές. Επίσης, 
για ίσο χρονικό διάστηµα, αναστέλλεται η παραγραφή 
των αδικηµάτων αυτών. Σε περίπτωση συνολικής εξό−
φλησης των οφειλών που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση, 
παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση.

7. Από την υπογραφή Συµφώνου Εξυγίανσης στο οποίο 
περιλαµβάνεται ρύθµιση οφειλών προς το ∆ηµόσιο και 
τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούµενες 
παραγράφους και για όσο διάστηµα ισχύει η ρύθµιση, 
αναστέλλονται οι, κατά του φορέα και κάθε άλλου συ−
νυπόχρεου µε αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά 
τον ΚΕ∆Ε ή κάθε άλλη κείµενη διάταξη, πράξεις διοι−
κητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη 
οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού µέτρου 
για οφειλές που εµπίπτουν στη ρύθµιση.

8. Από την υπογραφή του Συµφώνου Εξυγίανσης και 
για όσο διάστηµα αυτό ισχύει, η οικονοµική διαχείρι−
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ση, οι προµήθειες και οι δαπάνες του συµβαλλόµενου 
φορέα διενεργούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας που διέπει τα νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου και ειδικότερα τα Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας του ν.4109/2013.

9. Σε περίπτωση υπογραφής Συµφώνου Εξυγίανσης, 
κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οφειλές του φορέα 
προς το ∆ηµόσιο, εφόσον δεν ρυθµίζονται µε το Σύµφω−
νο κατά την παράγραφο 3 του παρόντος και γεννήθηκαν 
ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του, 
ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης, µπορούν να ρυθµίζο−
νται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 
62Α του ΚΕ∆Ε. Αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο για την 
εξέταση του αιτήµατος ρύθµισης είναι η επιτροπή της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανεξαρτήτως ύψους 
οφειλής. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως 
τα εννέα τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 και οι 
παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµί−
ζονται όλα τα επιµέρους θέµατα που αφορούν στην 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 56
Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας 

και Αλληλεγγύης

1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας συστήνεται Παρατηρητήριο Φορέων Κοι−
νωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Παρατηρητήριο) 
µε σκοπό το συντονισµό και την παρακολούθηση των 
δράσεων των φορέων του Πανελλαδικού ∆ικτύου Κοι−
νωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης.

2. Το Παρατηρητήριο συµβάλλει στο σχεδίασµά προ−
νοιακών πολιτικών για την προστασία ευπαθών οµάδων 
του πληθυσµού στην κατεύθυνση µιας αποτελεσµατι−
κής, ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης των δια−
τιθέµενων πόρων µε γνώµονα τον εξορθολογισµό, την 
αποδοτικότητα, την αποτελεσµατικότητα, τη διαφάνεια 
και την αποφυγή επικαλύψεων.

3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και αποτελείται από:

α) τον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας ως Πρόεδρο,
β) τον Γενικό ∆ιευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
γ) τον Γενικό ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας,

δ) τους Προϊστάµενους των ∆ιευθύνσεων της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας,

ε) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.),

στ) ένα µέλος ∆.Ε.Π. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., που ορίζεται από τον 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας,

ζ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, 
που προτείνεται από την ίδια,

η) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.∆.Ε. που προτείνεται από 
την ίδια,

θ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνοµοσπονδίας 
ΑµεΑ (Ε.Σ.ΑµεΑ) που προτείνεται από την Εθνική Συνο−
µοσπονδία µετά από απόφαση του ∆.Σ. της.

Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων ζ΄, η΄ και θ΄ προτεί−
νονται µέσα σε προθεσµία ενός µηνός αφότου ειδοποι−
ηθούν σχετικά από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας. Έως τον ορισµό των εκπρο−
σώπων των περιπτώσεων ζ΄, η΄ και θ΄, το Παρατηρητήριο 
συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα και χωρίς τα µέλη 
αυτά.

4. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από 
το Τµήµα Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέων Πα−
ροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που 
υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Πρόνοιας και στο οποίο 
τηρείται το Μητρώο Πιστοποιηµένων Φορέων παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στο Παρατηρητήριο 
εισηγούνται οι κατά περίπτωση αρµόδιες υπηρεσίες.

5. Στο Τµήµα Εθελοντισµού και Πιστοποίησης Φορέ−
ων, τηρείται το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλ−
ληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται προϋπολογισµοί, 
απολογισµοί, χρηµατοδοτήσεις από κάθε πηγή, καθώς 
και στοιχεία που αφορούν στη διοικητική διάρθρωση 
και στελέχωση, στον αριθµό των επωφελούµενων και 
στις δράσεις του κάθε φορέα. 

6. Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο συ−
µπληρώνουν και αποστέλλουν τα αναφερόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο στοιχεία στο Τµήµα Εθελο−
ντισµού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών 
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

7. Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο υπο−
χρεούνται σε δηµόσια ετήσια λογοδοσία, µε ανάρτηση 
στο διαδίκτυο ή µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο 
των πεπραγµένων τους και του οικονοµικού απολογι−
σµού τους.

Άρθρο 57
Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (Α΄ 210)

Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στις παραγρά−
φους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσµίες 
που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του 
παρόντος νόµου, λήγουν την 30ή Αυγούστου 2014.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α/α  Οµάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων
  µεταφορών

1 Αυτοκινητόδροµος
2 Οδός ταχείας κυκλοφορίας
3 Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών µε Λ≥4
4 Οδός µεταξύ νοµών/επαρχιών µε Λ<4
5 Οδός µεταξύ επαρχιών/οικισµών
6 Οδός µεταξύ µικρών οικισµών
7 Συλλεκτήρια οδός
8 ∆ευτερεύουσα οδός
9 Αγροτική οδός
10 Τριτεύουσα οδός
11 ∆ασική οδός
12 Αστικός αυτοκινητόδροµος
13 Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας
14 Αστική αρτηρία
15 Κύρια συλλεκτήρια οδός
16 Αστική αρτηρία
17 Κύρια συλλεκτήρια οδός
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18 Συλλεκτήρια οδός
19 Εκσυγχρονισµός, επέκταση, βελτίωση ή 
 τροποποίηση υφιστάµενων έργων οδοποιίας
20 Σιδηρόδροµοι υπεραστικού ή προαστιακού 
 χαρακτήρα
21 Μητροπολιτικοί σιδηρόδροµοι (Μετρό)
22 Τροχιόδροµοι (Τραµ)
23 Κρεµαστοί ή σχοινοκίνητοι σιδηρόδροµοι 
 (τελεφερίκ) και παρεµφερή µέσα για τη 
 µεταφορά αποκλειστικά ή κυρίως επιβατών
24 Αερολιµένες εµπορικής και επιβατικής κίνησης
25 Αεροδρόµια σε υδάτινες επιφάνειες
26 Αεροδρόµια αποκλειστικής χρήσης 
 αερολεσχών
27 Ελικοδρόµια (ως µεµονωµένες εγκαταστάσεις)
28 Πεδία απογείωσης − προσγείωσης 
 αεραθλητικών µέσων

α/α Οµάδα 2η: Υδραυλικά έργα

1 Φράγµατα και αναβαθµοί εντός κοίτης 
 υδατορεµάτων (εφεξής «φράγµατα»), κάθε 
 είδους και χρήσης, όπως: ταµίευσης, εκτροπής,
 µερισµού, υδροληψίας λιµνοδεξαµενών, 
 υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, 
 αντιπληµµυρικής προστασίας, 
 θυροφράγµατα κ.λπ.
2 Έργα ταµίευσης υδάτων (εφεξής 
 «ταµιευτήρες»), όπως: ταµιευτήρες 
 φραγµάτων, λιµνοδεξαµενές, 
 οµβροδεξαµενές και υδατοδεξαµενές κ.λπ.
3 Υδροληψία ή εκτροπή νερού από 
 υδατοστρώµατα µε οποιονδήποτε τρόπο 
 (εφεξής «υδροληψία από υδατοστρώµατα»), 
 όπως: µε φράγµα ταµίευσης ή ανάσχεσης, 
 ρουφηκτή, διάφραγµα υπό την κοίτη, 
 άντληση κ.λπ.
4 Υδροληψία από λίµνες
5 Υδροµαστεύσεις πηγών
6 Υδροµετρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης 
 (εφεξής «υδροµετρήσεις»)
7 Αγωγοί µεταφοράς νερού κάθε είδους και 
 χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί µεταφοράς 
 νερού (συµπεριλαµβανοµένου και του 
 θερµού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων 
 ή οµβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες 
 µεταφοράς υδάτων κ.λπ.
8 Σύστηµα ύδρευσης της πρωτεύουσας
9 Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, 
 έργα αγροτικού αναδασµού και συναφή έργα
10 Αποξηραντικά έργα
11 Έργα για τη χρησιµοποίηση ακαλλιέργητης 
 γης ή ηµιφυσικών περιοχών για εντατική 
 γεωργική καλλιέργεια
12 Έργα τεχνητού εµπλουτισµού υπογείων 
 υδάτων
13 Έργα πρόληψης ή αντιµετώπισης της 
 υφαλµύρινσης των υπόγειων υδάτων, 
 χωρίς τεχνητό εµπλουτισµό τους, όπως έργα 
 δηµιουργίας τεχνητού φραγµού προς την 
 πηγή της υφαλµύρινσης
14 Έργα (επανα)πληµµυρισµού εδαφών
15 Αντιπληµµυρικά έργα και έργα διευθέτησης 
 της ροής των υδάτων (εφεξής 

 «αντιπληµµυρικά έργα»), όπως: 
 διαµόρφωση διατοµής µε επένδυση ή µη, 
 κατασκευή ή ενίσχυση αναχωµάτων, 
 άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέµατος, 
 κατασκευή τεχνητού κλάδου κ.λπ.)
16 Έργα εκβολής υδατορεµάτων εισερχόµενα 
 εντός της θάλασσας
17 Έργα εκβολής τάφρων εισερχόµενα εντός 
 της θάλασσας
18 Αναχώµατα πέριξ λιµνών ή υγροτόπων
19 Έργα αντιµετώπισης της διάβρωσης εδαφών 
 (όπως έργα ορεινής υδρονοµίας, αναβαθµοί 
 συγκράτησης φερτών υλών κ.λπ.)
20 Κατασκευές µεµονωµένων προβόλων 
 εντός υδατοστρωµάτων
21 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς 
 πόση («διυλιστήρια νερού»)
22 Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τους

α/α  Οµάδα 3η: Λιµενικά Έργα

1 Εµπορικοί και επιβατικοί λιµένες
2 Λιµένες βιοµηχανικού χαρακτήρα (π.χ. 
 λιµένες εξυπηρέτησης βιοµηχανικών 
 εγκαταστάσεων, λιµένες διακίνησης 
 καυσίµων, πετροχηµικών ή χηµικών 
 προϊόντων, λιµένες διακίνησης τοξικών 
 και επικινδύνων φορτίων κ.ά.)
3 Μεµονωµένες σκάλες φόρτωσης υλικών
4 Μεµονωµένα αγκυροβόλια εντός θάλασσας
5 Λιµένες σκάφων αναψυχής (µαρίνες) και 
 καταφύγια τουριστικών σκάφων
6 Λιµένες εξυπηρέτησης αλιευτικών 
 σκάφων ή µικτής χρήσης µε τουριστικά 
 σκάφη, εξυπηρέτησης αεραθλητικών 
 δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και 
 συναφείς εγκαταστάσεις
7 Μεµονωµένες προβλήτες
8 Μεµονωµένες ράµπες ανέλκυσης και 
 καθέλκυσης σκαφών
9 Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση 
 εντός της θάλασσας και σε απόσταση από 
 την ακτή
10 Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της
 ακτογραµµής (παράλληλα ή κάθετα)
11 Έργα ανάπλασης και διαµόρφωσης ακτής
12 Πλωτά φράγµατα προστασίας ακτών από 
 ρύπανση
13 Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθµένα της θάλασσας
14 α) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα 
 β) Ανάκτηση εδαφών από λίµνες 

α/α Οµάδα 4η: Συστήµατα περιβαλλοντικών 
  υποδοµών

1 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και 
 R (β), µεµονωµένες ή συνδυασµένες σε 
 επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφεροµένων 
 στους α/α 2, 3, 4 και στην Οµάδα 9.(γ), (δ),(ε)
2 Υγειονοµική ταφή επικινδύνων αποβλήτων 
 (εργασία D1, D5)
3 Μεµονωµένες ή συνδυασµένες εγκαταστάσεις
 αποθήκευσης και µεταφόρτωσης 
 επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, 
 D13, D15) εξαιρουµένης της προσωρινής 



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3853

 αποθήκευσης, εν αναµονή της συλλογής 
 στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων
4 Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή ενεργειακής 
 αξιοποίησης (εργασίες R1, D10) 
 (συµπεριλαµβάνονται η αεριοποίηση και 
 η πυρόλυση), πλην των αναφεροµένων 
 στην Οµάδα 9 και τυχόν επεξεργασίας 
 µη επικινδύνων αποβλήτων εντός 
 βιοµηχανικών µονάδων που έχουν άλλη 
 κύρια βιοµηχανική δραστηριότητα
5 Ολοκληρωµένες Εγκαταστάσεις 
 διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΑ)
6 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R
 σε µη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών 
 στερεών αποβλήτων. ∆εν περιλαµβάνονται: 
 −οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15 
 −οι αναφερόµενες στους α/α 16,17 
 −οι αναφερόµενες στην Οµάδα 9 
 −τυχόν επεξεργασία εντός βιοµηχανικών 
 µονάδων που έχουν άλλη κύρια 
 βιοµηχανική δραστηριότητα
7 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 
 µεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών µη επικινδύνων 
 αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), 
 πλην των αναφερόµενων στους α/α 8, 9
8 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύµµεικτων 
 αστικών στερεών αποβλήτων 
 (εργασίες D13, D14 και D15)
9 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιµων
 αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, 
 γυαλί, πλαστικό, αλουµίνιο κ.λπ. (εργασίες 
 R12 και R13)
10 Μεµονωµένες εγκαταστάσεις ανάκτησης 
 υλικών µέσω µηχανικής διαλογής (ΚΑΥ, 
 ΕΜΑΚ κ.λπ.) από µη επικίνδυνα απόβλητα, 
 (εργασίες R12)
11 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας µη επικίνδυνων
 αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου 
 (εργασία R3)
12 Μεµονωµένες εγκαταστάσεις παραγωγής 
 εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουµικών 
 λιπασµάτων (εργασία R3): α) από στερεά 
 µη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των 
 αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιοµάζα, 
 β) από υγρά µη επικίνδυνα απόβλητα
13 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες 
 R3, R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά 
 στερεά απόβλητα
14 Υγειονοµική ταφή µη επικινδύνων αστικών 
 στερεών υπολειµµάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ 
 ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)
15 Μεµονωµένες εγκαταστάσεις παρασκευής 
 εδαφοβελτιωτικών – κοµπόστ από 
 προδιαλεγµένο ή διαχωρισµένο οργανικό 
 κλάσµα αστικών στερεών αποβλήτων σε 
 βιοµηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες 
 κατασκευές, π.χ. τύπου θερµοκηπίου, 
 µη στεγασµένες κ.λπ. (εργασία R3)
16  Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ 
 (εργασία R5)
17 Οργανωµένοι χώροι διάθεσης αδρανών 
 υλικών και καταλοίπων από την 
 επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) 

 ή/και ΟΕΑ ΑΕΚΚ
18 Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων 
 εκτροφής (εργασία D10)
19 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 
 λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε 
 διάθεση επεξεργασµένων υγρών σε 
 επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή 
 τη θάλασσα
20 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών 
 λυµάτων (πόλεων και οικισµών) µε διάθεση 
 επεξεργασµένων υγρών στο έδαφος (π.χ. 
 για εµπλουτισµό υπόγειου υδροφορία ή 
 για άρδευση) ή για αστική – βιοµηχανική 
 χρήση: α) άµεσος εµπλουτισµός υπόγειου 
 υδροφορία: i) για υδατικά συστήµατα 
 που εµπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, 
 ii) για υδατικά συστήµατα που δεν 
 εµπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, 
 β) έµµεσος εµπλουτισµός υπόγειου 
 υδροφορέα: i) για υδατικά συστήµατα 
 που εµπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, 
 ii) για υδατικά συστήµατα που δεν 
 εµπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, 
 γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική – 
 βιοµηχανική χρήση
21 Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών 
 αποβλήτων (εργασίες D και R)
22 Αποθήκευση µη επικινδύνων υγρών αποβλήτων
 σε στεγανές δεξαµενές (εργασίες D15, R13)
23 Μεµονωµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
 ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
 αστικών λυµάτων πόλεων και οικισµών ή 
 υγρών µη επικίνδυνων αποβλήτων 
 (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)
24 Μεµονωµένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
 υγρών µη επικίνδυνων αποβλήτων για 
 σύνολο βιοµηχανικών εγκαταστάσεων 
 (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, 
 R10, R12) 

α/α   Οµάδα 5η: Εξορυκτικές και συναφείς 
  δραστηριότητες

1 Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών 
 και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση 
 ενεργειακών ορυκτών
2 Εξόρυξη µεταλλευµάτων και ερευνητικές 
 γεωτρήσεις για ανεύρεση µεταλλευµάτων
3 Εξόρυξη βιοµηχανικών ορυκτών, µαρµάρων 
 και σχιστολιθικών πλακών
4 Εξόρυξη αδρανών υλικών
5 ∆ανειοθάλαµοι αδρανών και γαιωδών ή άλλων 
 εδαφικών υλικών αποκλειστικά για τις 
 ανάγκες έργων υποδοµής
6 Αµµοληψίες που δεν εµπίπτουν στην κατηγορία
 των λατοµείων αδρανών υλικών
7 Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές 
 γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων
8 Γεωτρήσεις για εκµετάλλευση γεωθερµικών 
 πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για 
 ανεύρεση γεωθερµικών πεδίων
9 Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση 
 ορυκτών πόρων (πλην των αναφερόµενων 
 στους α/α 1, 2, 7 και 8)
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10 Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των 
 γεωτρήσεων) που συνιστούν επέµβαση στο 
 έδαφος ή στον πυθµένα θαλασσών ή λιµνών
11 Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών 
 αποβλήτων 

α/α Οµάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις, 
  έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού 
  τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής

1 Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα
2 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα σε περιοχές 
 εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων 
 οικισµών
3 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα σε περιοχές 
 εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων 
 οικισµών
4 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα σε οικισµούς
 που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί
5 Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις, 
 χώροι στάθµευσης τροχόσπιτων και λοιπές 
 κατασκηνώσεις
6 Μη κύρια τουριστικά καταλύµατα
7 Χιονοδροµικά κέντρα και οι συνοδευτικές 
 αυτών εγκαταστάσεις
8 Γήπεδα golf και οι συνοδευτικές αυτών 
 εγκαταστάσεις
9 Συνεδριακά κέντρα
10 Υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια 
 και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις
11 Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 
 υποδοµής (προπονητικά κέντρα, κέντρα 
 ιππικού τουρισµού κ.λπ.) και πλην των 
 αναφεροµένων στους α.α. 7, 8, 9, 10 και 18
12 Ξενώνες (νεότητας, ειδικών οµάδων 
 ατόµων, γηροκοµεία κ.λπ.)
13 ∆ασικά χωριά
14 Εγκαταστάσεις υγειονοµικής περίθαλψης: 
 νοσοκοµεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά.
15 Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης
16 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις µε 
 κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά)
17 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις 
 χωρίς κερκίδες
18 Πάσης φύσεως θεµατικά πάρκα 
 (συµπεριλαµβάνονται τα ψυχαγωγικά 
 θεµατικά πάρκα της κ.υ.α. 16793/2009, 
 οι ζωολογικοί κήποι κ.λπ.)
19 Αίθουσες θεάτρου, κινηµατογράφων, 
 συναυλιών ή συνδυασµός αυτών
20 Κέντρα πολιτισµού (πολιτιστικά κέντρα, 
 µουσεία κ.ά.)
21 Εκθεσιακά κέντρα (στεγασµένοι και 
 υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι)
22 Κτίρια γραφείων
23 Εµπορικά κέντρα, συγκροτήµατα 
 καταστηµάτων, υπεραγορές (super markets), 
 πολυκαταστήµατα (στεγασµένοι χώροι σε 
 έναν ή περισσότερους ορόφους)
24 Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων
25 Εγκαταστάσεις χονδρικού εµπορίου: 
 κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές 
 (στεγασµένοι και ηµιστεγασµένοι χώροι)

α/α Οµάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές
  εγκαταστάσεις

 Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων 
 πάχυνσης

2 Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων
3 Εγκαταστάσεις εκτροφής xοίρων πάχυνσης 
 (άνω των 30 kg)
4 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροµητέρων 
 (µε τα παράγωγά τους µέχρι 
 βάρους 30 kg)
5 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιροµητέρων 
 (µε τα παράγωγά τους µέχρι τελικής 
 πάχυνσης)
6 Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών 
 (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, 
 στρουθοκάµηλοι, φασιανοί κ.λπ.)
7 Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών
8 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων
9 Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών 
 (µοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λπ.)
10 Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, µινκ, 
 αλεπούδες, σκύλοι κ.λπ.)
11 Εκτροφή σαλιγκαριών
12 Μικτές µονάδες
13 Πρωτοεµφανιζόµενες εκτροφές και µονάδες 
 εκτροφής µη ενδηµικών ειδών
14 Εκκολαπτήρια 

α/α Οµάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες
1 Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθµοί και 
 εκκολαπτήρια
2 Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων
3 Εκτροφή προστατευόµενων ειδών (τόνος κ.λπ.)
4 Εκτροφή καρκινοειδών και µαλακίων
5 Εκτροφή ειδών γλυκού νερού 
 (πέστροφες κ.λπ.)
6 Εκτροφή αµφίβιων
7 Πρωτοεµφανιζόµενες εκτροφές και 
 τεχνολογίες
8 Εκτροφή µη ενδηµικών ειδών
9 Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες 
 εκτάσεις (λιµνοθάλασσες, εκβολές 
 ποταµών κ.λπ.) 
α/α Οµάδα 9η: Βιοµηχανικές δραστηριότητες 
 και συναφείς εγκαταστάσεις
1. Σφαγή ζώων και πουλερικών
 Συµπεριλαµβάνεται ο πρώτος τεµαχισµός 
 και η συντήρηση του παραγόµενου 
 κρέατος
2. Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών 
 και παραγωγή προϊόντων κρέατος 
 (π.χ. αλλαντοποιία)
3. Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, 
 καρκινοειδών και µαλακίων
4. Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και 
 κατεργασίας κρέατος και αλιευµάτων. 
 Συµπεριλαµβάνεται η θερµική επεξεργασία, 
 µε ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων 
 σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, 
 πουλερικών και αλιευµάτων ανεξαρτήτως 
 βαθµού επικινδυνότητας, καθώς και των 
 οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, 
 αιµαταλεύρων και ιχθυαλεύρων
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5. Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
6. Παραγωγή χυµών φρούτων και λαχανικών
7. Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από 
 φρούτα και λαχανικά.
8. Καθαρισµός, επεξεργασία και τυποποίηση 
 σταφίδας
9. Παρασκευή διατηρουµένων φρούτων και 
 λαχανικών κ.ά.. Συµπεριλαµβάνονται οι 
 εργασίες απεντόµωσης
10. Επεξεργασία τοµάτας
11. Ελαιοτριβεία
12. Παραγωγή: α) εξευγενισµένων ελαίων και 
 λιπών, β) µαργαρίνης και παρόµοιων 
 βρώσιµων λιπών
13. Παραγωγή άλλων µη επεξεργασµένων 
 ελαίων και λιπών (συµπεριλαµβάνεται η 
 παραγωγή πυρηνέλαιου)
14. Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών 
 γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιοµάζας
15. Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή 
 γαλακτοκοµικών προϊόντων πλην τυριών
16. Τυροκόµηση γάλακτος
17. Παραγωγή προϊόντων αλευροµύλων
18. Παραγωγή αµύλων και προϊόντων αµύλου
19. Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, 
 µαλτόζης, γλουτένης
20. Παραγωγή παρασκευαστών ζωοτροφών 
 για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήµατα
21. Παραγωγή: α) ιχθυοτροφών και β) 
 παρασκευασµάτων ζωοτροφών για ζώα 
 συντροφιάς
22. Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών 
 ζαχαροπλαστικής
23. Παραγωγή παξιµαδιών, φρυγανιών και 
 µπισκότων. Παραγωγή διατηρούµενων ειδών 
 ζαχαροπλαστικής
24. Παραγωγή ζάχαρης
25. Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
26. Παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς 
 και παρόµοιων αλευρωδών προϊόντων
27. Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
28. Παραγωγή αρτυµάτων και καρυκευµάτων 
29. Παραγωγή οµογενοποιηµένων 
 παρασκευασµάτων διατροφής και 
 διαιτητικών τροφών
30. Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής κ.ά.
31. Παραγωγή αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών
32. Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά 
 που υφίστανται ζύµωση
33. Παραγωγή κρασιού, µηλίτη και κρασιών από 
 άλλα φρούτα
34. Παραγωγή άλλων µη αποσταγµένων ποτών 
 που υφίστανται ζύµωση
35. Ζυθοποιία
36. Παραγωγή βύνης
37. Παραγωγή αναψυκτικών
38. Παραγωγή και εµφιάλωση νερού
39. Παραγωγή πάγου για βιοµηχανική χρήση
40. Συσκευασία και τυποποίηση ειδών 
 διατροφής κ.ά. 
41. Παραγωγή προϊόντων καπνού
42. Εκκοκκιστήρια βάµβακος χωρίς 
 σπορελαιουργείο

43. Προπαρασκευή και νηµατοποίηση υφαντικών 
 ινών (συµπεριλαµβάνεται συστροφή και 
 προπαρασκευή µεταξιού)
44. Κατασκευή ραφοκλωστών
45. Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών 
 νηµάτων
46. Τελειοποίηση (φινίρισµα) υφαντουργικών 
 προϊόντων
47. Κατασκευή ετοίµων κλωστοϋφαντουργικών 
 ειδών, εκτός από ενδύµατα
48. Κατασκευή κιλιµιών
49. Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, 
 σπάγκων και διχτυών
50. Κατασκευή υφασµάτων και προϊόντων από 
 υφάσµατα, εκτός από τα ενδύµατα
51. Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων
 π.δ.κ.α.
52. Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης 
 ή πλέξης κροσέ 
53. Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών
 πλέξης κροσέ
54. Κατασκευή εσωρούχων
55. Κατασκευή εξωτερικών ενδυµάτων, ενδυµάτων
 εργασίας άλλων ενδυµάτων και συναφών 
 εξαρτηµάτων ένδυσης κ.α.
56. Κατεργασία και δέψη δέρατος – κατεργασία 
 και βαφή γουναρικών
57. Κατασκευή γούνινων ειδών. Κατασκευή 
 τεχνητής γούνας και ειδών από 
 τεχνητή γούνα
58. Αποθήκες ακατέργαστων δεράτων γουναρικών.
 Ψυγεία συντήρησης δεράτων και γουναρικών
59. Κατασκευή δερµάτινων ενδυµάτων
60. Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), 
 τσαντών και παρόµοιων ειδών, ειδών 
 σελοποιίας και σαγµατοποιίας
61. Κατασκευή υποδηµάτων
62. Πριόνισµα και πλάνισµα ξύλου
63. Εµποτισµός ή χηµική κατεργασία ξύλου 
 µε συντηρητικά ή άλλες ουσίες
64. Παραγωγή ξύλινων πετασµάτων 
 (λεπιδόπλακες, µοριοσανίδες, ινοσανίδες) 
65. Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την 
 οικοδοµική δραστηριότητα
66. Κατασκευή ξύλινων εµπορευµατοκιβωτίων
67. Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο,  
 κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών 
 καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
68. Παραγωγή πρωτογενούς χαρτοπολτού από 
 ξύλο ή παρόµοια ινώδη υλικά
69. Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση 
 υλικών
70. Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
71. Κατασκευή κυµατοειδούς χαρτιού και 
 χαρτονιού και εµπορευµατοκιβωτίων από 
 χαρτί και χαρτόνι
72. Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών 
 υγιεινής από χαρτί
73. Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)
74. Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων 
 (ταπετσαρίες)
75. Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι
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76. Έκδοση εφηµερίδων, βιβλίων, περιοδικών 
 και λοιπές εκδοτικές δραστηριότητες κ.ά.
77. Εκτύπωση εφηµερίδων
78. Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές 
 εκτυπωτικές δραστηριότητες κ.ά. 
79. Βιβλιοδεσία και φινίρισµα
80. Άλλες δραστηριότητες συναφείς µε την 
 εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης
81. Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης 
 (κωκοποίησης). Βιοµηχανική µπρικετοποίηση 
 λιθάνθρακα και λιγνίτη
82. Παραγωγή ξυλοκάρβουνου και στερεών 
 καυσίµων από βιοµάζα φυτικής προέλευσης
83. Παραγωγή άλλων στερεών καυσίµων κ.ά.
84. Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου
85. Αεριοποίηση ή υγροποίηση άνθρακα 
 ή/και άλλων καυσίµων
86. Παραγωγή λιπαντικών ελαίων και συναφών 
 πετρελαιοειδών προϊόντων και ενδιάµεσων 
 α΄ υλών από αξιοποίηση αποβλήτων ελαίων 
 και πετρελαιοειδών καταλοίπων
87. Παραγωγή ασφαλτοµίγµατος
88. Επεξεργασία ή/και παραγωγή ασφαλτούχων
 προϊόντων
89. Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον 
 εµπλουτισµό πυρηνικών καυσίµων
90. Παραγωγή βιοµηχανικών και ιατρικών αερίων 
91. Παραγωγή χρωστικών υλών (µε χηµική 
 µετατροπή)
92. Παραγωγή λιπασµάτων και αζωτούχων 
 ενώσεων
93. Παραγωγή υγρών βιοκαυσίµων όπως ορίζονται
 στην Οδηγία 2003/30/ΕΚ, όπως κάθε φορά 
 ισχύει
94. Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς µορφές
95. Παραγωγή και διόγκωση πολυουρεθάνης, 
 διόγκωση πολυστυρενίου
96. Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού
 καουτσούκ) σε πρωτογενείς µορφές
97. Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων 
 αγροχηµικών προϊόντων
98. Παραγωγή χρωµάτων, βερνικιών και παρόµοιων
 επιχρισµάτων, µελανών τυπογραφίας και 
 λάστιχων (στόκου)
99. Παραγωγή βασικών φαρµακευτικών προϊόντων
 και φαρµακευτικών παρασκευασµάτων
100. Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών,
 προϊόντων καθαρισµού και στίλβωσης, 
 αρωµάτων και παρασκευασµάτων καλλωπισµού
101. Παραγωγή εκρηκτικών και αντικειµένων 
 µε εκρηκτική ύλη
102. Ανάκτηση ή καταστροφή εκρηκτικών ουσιών 
103. Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και 
 ζελατινών
104. Παραγωγή αιθέριων ελαίων
105. Παραγωγή χηµικών παρασκευασµάτων για 
 φωτογραφικές χρήσεις
106. Παραγωγή µη προεγγεγραµµένων (κενών) 
 µέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και µη 
 προεγγεγραµµένων (κενών) µέσων 
 πληροφορικής
107. Παραγωγή µη φυσικών ινών

108. Παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών 
 χηµικών ουσιών κ.ά. µε χηµική µετατροπή
109. Παραγωγή άλλων χηµικών προϊόντων ή 
 ουσιών κ.ά. χωρίς χηµική µετατροπή
110. Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχηµάτων)
 και σωλήνων από καουτσούκ, αναγόµωση και 
 ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών 
 οχηµάτων) από καουτσούκ
111. Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό
 (καουτσούκ)
112. Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
113. Παραγωγή, µορφοποίηση και κατεργασία 
 γυαλιού (επίπεδου και κοίλου)
114. Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και 
 κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, 
 περιλαµβανοµένου του γυαλιού για τεχνικές 
 χρήσεις
115. Κατασκευή: −Κεραµικών ειδών οικιακής χρήσης
 και κεραµικών διακοσµητικών ειδών. 
 −Κεραµικών ειδών υγιεινής −Πυρίµαχων 
 κεραµικών προϊόντων −Κεραµικών πλακιδίων 
 και κυβολίθων −Τούβλων, πλακιδίων και 
 λοιπών δοµικών προϊόντων από οπτή γη 
 −Άλλων κεραµικών προϊόντων για τεχνικές 
 χρήσεις
116. Κατασκευή : −Κεραµικών µονωτών και 
 κεραµικών µονωτικών εξαρτηµάτων −Άλλων 
 προϊόντων κεραµικής
117. Παραγωγή τσιµέντου
118. Κέντρα διανοµής τσιµέντου
119. Παραγωγή οξειδίου του ασβεστίου
120. Παραγωγή εσβεσµένου ασβέστη
121. Παραγωγή οξειδίου του µαγνησίου
122. Παραγωγή γύψου
123. Κατασκευή δοµικών προϊόντων από σκυρόδεµα
124. Κατασκευή δοµικών προϊόντων από γύψο
125. Παραγωγή έτοιµου σκυροδέµατος
126. Παραγωγή κονιαµάτων
127. Παραγωγή ειδών από αµιαντοτσιµέντο
128. Παραγωγή ειδών από ινοτσιµέντο, πλην 
 αµιαντοτσιµέντου
129. Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεµα,
 γύψο και τσιµέντο
130. Κοπή, µορφοποίηση και κατεργασία λίθων 
 για διακοσµητικούς και οικοδοµικούς σκοπούς. 
 Συµπεριλαµβάνεται η θραύση ή/και πλύση 
 αδρανών υλικών
131. Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
132. Κατασκευή υλικών τριβής µε αµίαντο 
 και άλλα προϊόντα αµιάντου, πλην 
 αµιαντοτσιµέντου
133. Παραγωγή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών 
 προϊόντων π.δ.κ.α. (περιλαµβάνονται 
 τεχνητές ορυκτές ίνες)
134. Πρώτη επεξεργασία/εµπλουτισµός µη 
 µεταλλικών ορυκτών 
135. Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και 
 σιδηροκραµάτων σε υψικάµινο
136. Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και 
 σιδηροκραµάτων χωρίς υψικάµινο
137. Σφυρηλάτηση, θερµή έλαση σιδήρου, 
 χάλυβα και σιδηροκραµάτων. Παραγωγή µε 
 θερµή έλαση ή/και σφυρηλάτηση προϊόντων 
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 από σίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο 
 κραµατοποιηµένο χάλυβα, όπως: πλινθωµάτων, 
 γωνιών, µορφοράβδων, µορφοχαλύβων, 
 µορφοσιδήρων, πλατινών, ράβδων, 
 πλατέων προϊόντων έλασης, γωνιών, 
 πασσαλοσανίδων.
138. Τήξη − χύτευση εµπορικώς καθαρού ή σκραπ 
 σιδήρου ή χάλυβα είτε ως αυτοτελή 
 δραστηριότητα είτε ως τµήµα ευρύτερης 
 δραστηριότητας
139. Κατασκευή χυτοσιδηρών σωλήνων, 
 χαλυβδοσωλήνων
140. Ψυχρή επεκτατική ολκή χάλυβα
141. Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
142. Ψυχρή µορφοποίηση ή δίπλωση 
 µορφοράβδων χάλυβα
143. Ψυχρή επεκτατική ολκή συρµάτων
144. Παραγωγή πολύτιµων µετάλλων
145. Παραγωγή −Κραµάτων από πολύτιµα µέταλλα 
 − Ηµικατεργασµένων προϊόντων από πολύτιµα 
 µέταλλα − Χρυσού ή αργύρου ή λευκόχρυσου 
 ή µετάλλων συναφών προς το λευκόχρυσο 
 για την επένδυση κοινών µετάλλων ή 
 άλλων πολύτιµων µετάλλων 
146. Τήξη − χύτευση εµπορικώς καθαρών ή σκραπ 
 πολύτιµων µετάλλων
147. − Παραγωγή αλουµίνας − Παραγωγή 
 αλουµινίου από αλουµίνα
148. − Παραγωγή αλουµινίου µε ηλεκτρολυτικό 
 εξευγενισµό αποβλήτων αυτού. −Παραγωγή 
 κραµάτων αλουµινίου − Τήξη − χύτευση 
 εµπορικώς καθαρού αλουµινίου ή σκραπ 
 αλουµινίου
149. Θερµή ή ψυχρή έλαση ή άλλη µηχανική 
 κατεργασία αλουµινίου για παραγωγή 
 ενδιαµέσων προϊόντων (προφίλ, ράβδοι, 
 σωλήνες κ.ά.)
150. Παραγωγή µολύβδου, ψευδάργυρου και 
 κασσίτερου από µετάλλευµα, συµπεριλαµβα−
 νοµένων των συµπυκνωµάτων τους
151. − Παραγωγή µολύβδου, ψευδάργυρου και 
 κασσίτερου µε ηλεκτρολυτικό εξευγενισµό 
 απορριµάτων τους −Παραγωγή κραµάτων 
 µολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου 
 −Τήξη −χύτευση εµπορικώς καθαρού ή 
 σκραπ µολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
152. Θερµή ή ψυχρή έλαση ή άλλη µηχανική 
 κατεργασία µολύβδου, ψευδάργυρου και 
 κασσίτερου για παραγωγή ενδιαµέσων 
 προϊόντων (φύλλα, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)
153. Παραγωγή χαλκού από µετάλλευµα, 
 συµπεριλαµβανοµένων των συµπυκνωµάτων
 αυτού
154. − Παραγωγή χαλκού µε ηλεκτρολυτικό 
 εξευγενισµό αποβλήτων αυτού 
 −Παραγωγή κραµάτων χαλκού (π.χ. ορείχαλκος)
 −Τήξη −χύτευση εµπορικώς καθαρού χαλκού 
 ή σκραπ χαλκού
155. Κατασκευή σύρµατος χαλκού και µηχανική 
 µορφοποίηση προϊόντων από έτοιµη πρώτη 
 ύλη χαλκού ή κραµάτων αυτού
156. Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
 (χρωµίου, µαγγανίου, νικελίου κ.λπ.) από 

 µεταλλεύµατα ή οξείδια, συµπεριλαµβα−
 νοµένων των συµπυκνωµάτων αυτών
157. Παραγωγή άλλων µη σιδηρούχων µετάλλων
 (χρωµίου, µαγγανίου, νικελίου κ.λπ.) µε 
 ηλεκτρολυτικό ή αργιλοθερµικό εξευγενισµό
 των αποβλήτων τους −Τήξη −χύτευση άλλων 
 µη σιδηρούχων µετάλλων (χρωµίου, µαγγανίου,
 νικελίου κ.λπ.) από σκραπ ή εµπορικώς καθαρή
 µορφή −Παραγωγή κραµάτων χρωµίου, 
 µαγγανίου, νικελίου κ.λπ. −Πρώτη επεξεργασία
 χρωµίου, µαγγανίου, νικελίου (µε ή χωρίς 
 χύτευση) κ.λπ. −Παραγωγή συσσωµατωµάτων
 νικελίου
158. Τήξη −χύτευση ελαφρών µετάλλων κ.ά.
159. Τήξη −χύτευση µη σιδηρούχων µετάλλων 
 κ.ά. πλην αυτών που εντάσσονται στο είδος 
 µε α/α 158
160. Βαθεία κοίλανση µε χρήση εκρηκτικών
161. Πρώτη επεξεργασία/εµπλουτισµός 
 µεταλλεύµατος
162. Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών 
 µεταλλικών σκελετών,
163. Κατασκευή µεταλλικών κουφωµάτων
164. Κατασκευή µεταλλικών ντεπόζιτων, 
 δεξαµενών και δοχείων
165. Κατασκευή σωµάτων και λεβήτων 
 κεντρικής θέρµανσης
166. Κατασκευή ατµογεννητριών, µε εξαίρεση 
 τους λέβητες ζεστού νερού για την 
 κεντρική θέρµανση
167. Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση
 και µορφοποίηση µετάλλων κ.ά. µε έλαση. 
 ∆εν περιλαµβάνεται η κονιοµεταλλουργία
168. Κονιοµεταλλουργία (παραγωγή µεταλλικών 
 αντικειµένων από σκόνες µετάλλου µε θερµή 
 επεξεργασία ή υπό πίεση)
169. Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων 
 (περιλαµβάνεται µόνο η χηµική ή 
 ηλεκτρολυτική
 κατεργασία και η µεταλλική επικάλυψη 
 µεταλλικών επιφανειών)
170. Υπηρεσίες αµµοβολισµού µετάλλων
171. Επιφανειακή κατεργασία και επικάλυψη 
 µετάλλων κ.α.
172. Γενικές µηχανολογικές εργασίες κ.α.
173. Κατασκευή: −Ειδών µαχαιροποιίας 
 −Εργαλείων −Κλειδαριών και µεντεσέδων 
 −Χαλύβδινων βαρελιών και παρόµοιων 
 δοχείων −Ελαφρών µεταλλικών ειδών 
 συσκευασίας −Ειδών από σύρµα 
 −Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων 
 κοχλιοµηχανών −Άλλων µεταλλικών 
 προϊόντων κ.ά.
174. Κατασκευή : −Κινητήρων και στροβίλων, µε 
 εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, 
 οχηµάτων και δικύκλων −Άλλων αντλιών 
 και συµπιεστών −Άλλων ειδών κρουνοποιίας και 
 βαλβίδων −Τριβέων, οδοντωτών µηχανισµών 
 µετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών 
 τροχών και µετάδοσης κίνησης −Φούρνων, 
 κλιβάνων και καυστήρων −Εξοπλισµού 
 ανύψωσης και διακίνησης φορτίων −Ψυκτικού 
 και κλιµατιστικού εξοπλισµού µη οικιακής 
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 χρήσης −Άλλων µηχανηµάτων γενικής 
 χρήσης κ.ά. −Γεωργικών ελκυστήρων 
 −Άλλων γεωργικών και δασοκοµικών 
 µηχανηµάτων −Εργαλειοµηχανών 
 −Μηχανηµάτων για τη µεταλλουργία 
 −Μηχανηµάτων για τα ορυχεία, τα λατοµεία 
 και τις δοµικές κατασκευές −Μηχανηµάτων 
 επεξεργασίας τροφίµων, ποτών και καπνού 
 −Μηχανηµάτων για τη βιοµηχανία 
 κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
 ενδυµάτων και δερµάτινων ειδών 
 −Μηχανηµάτων για την παραγωγή χαρτιού 
 και χαρτονιού −Άλλων µηχανηµάτων 
 ειδικής χρήσης π.δ.α.κ. 
175. − Κατασκευή πυροβόλων όπλων και του 
 σχετικού εφοδιασµού τους −Επισκευή και 
 συντήρηση όπλων και οπλικών συστηµάτων
176. Κατασκευή ηλεκτρικών και µη ηλεκτρικών 
 οικιακών συσκευών
177. Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, 
 πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και 
 πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών
178. Κατασκευή : −Μηχανών γραφείου 
 −Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού 
 εξοπλισµού πληροφορικής 
 −Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών 
 και ηλεκτρικών µετασχηµατιστών 
 −Συσκευών διανοµής και ελέγχου ηλεκτρικού 
 ρεύµατος −Φωτιστικού εξοπλισµού και 
 ηλεκτρικών λαµπτήρων −Ηλεκτρικού 
 εξοπλισµού για κινητήρες και οχήµατα κ.ά.
 −Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισµού κ.ά.
 −Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, 
 συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου 
 ή εικόνας, καθώς και των συναφών µερών 
 και εξαρτηµάτων
179. Κατασκευή µονωµένων συρµάτων και 
 καλωδίων
180. Κατασκευή: − Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών
 ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων. − Τηλεοπτικών και 
 ραδιοφωνικών ποµπών και συσκευών 
 ενσύρµατης τηλεφωνίας και ενσύρµατης 
 τηλεγραφίας
181. Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισµού 
 και ορθοπεδικών οργάνων  
182. Κατασκευή: − Οργάνων και συσκευών 
 µέτρησης, επαλήθευσης, δοκιµών, πλοήγησης 
 και άλλων χρήσεων, µε εξαίρεση τον 
 εξοπλισµό ελέγχου των βιοµηχανικών µεθόδων 
 παραγωγής − Εξοπλισµού ελέγχου των 
 βιοµηχανικών µεθόδων παραγωγής − Οπτικών 
 οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισµού
183. Κατασκευή αυτοκινήτων οχηµάτων και 
 αυτοκινούµενων εργοταξιακών µηχανηµάτων 
 (ολοκληρωµένη κατασκευή)
184. Κατασκευή: − Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων,
 µηχανοκίνητων οχηµάτων και αυτοκινούµενων
 εργοταξιακών µηχανηµάτων − Πλαισίων 
 εξοπλισµένων µε κινητήρες
185. Κατασκευή: − Αµαξωµάτων για αυτοκινούµενα, 
 ρυµουλκούµενα και ηµιρυµουλκούµενα 
 οχήµατα και εργοταξιακά µηχανήµατα 
 − Μερών και εξαρτηµάτων για αυτοκίνητα 
 οχήµατα και κατά κινητήρες 

186. − Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών,
 εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών 
 σκαφών − διαλυτήρια πλοίων
187. Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής 
 και αθλητικών σκαφών
188. Κατασκευή και επισκευή τµηµάτων πλοίων 
 και σκαφών
189. Κατασκευή σιδηροδροµικών αµαξών και 
 τροχαίου υλικού, και ειδικότερα: − Κατασκευή 
 ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκίνητων
 σιδηροδροµικών και τροχιοδροµικών µηχανών
 έλξης − Κατασκευή αυτοκινούµενων 
 σιδηροδροµικών ή τροχιοδροµικών αµαξών, 
 καθώς και οχηµάτων συντήρησης ή βοηθητικών
 οχηµάτων − Κατασκευή σιδηροδροµικού ή 
 τροχιοδροµικού τροχαίου υλικού µη 
 αυτοκινούµενου − Κατασκευή ειδικών τµηµάτων 
 σιδηροδροµικών ή τροχιοδροµικών µηχανών 
 έλξης, κατά: άξονες, τροχοί, φρένα κ.λπ. 
 − Επισκευή και συντήρηση µηχανών και 
 τροχαίου εξοπλισµού σιδηροδρόµων 
 και τροχιοδρόµων
190. Κατασκευή αεροσκαφών και διαστηµικών 
 σκαφών (κατασκευή αεροπλάνων, ελικοπτέρων 
 και διαστηµικών σκαφών, δορυφόρων, 
 διαστηµικών οχηµάτων εξερεύνησης, 
 τροχιακών σταθµών, διαστηµικών λεωφορείων)
191. Κατασκευή και επισκευή : − Ανεµοπλάνων και 
 αεροπτέρων, πηδαλιουχούµενων αερόπλοιων 
 και αεροστάτων − Μηχανισµών εκτόξευσης 
 αεροσκαφών, µηχανισµών ανάσχεσης κ.λπ. 
 − Εξοπλισµού εδάφους για αεροπορική 
 εκπαίδευση
192.  Συντήρηση αεροσκαφών και τµηµάτων και
 εξαρτηµάτων αεροσκαφών
193. Κατασκευή µοτοσικλετών 
 (ολοκληρωµένη κατασκευή)
194. Συναρµολόγηση αυτοκινήτων και µοτοσικλετών
195. Κατασκευή τµηµάτων και εξαρτηµάτων 
 µοτοσικλετών
196. Κατασκευή και συναρµολόγηση ποδηλάτων
197. Κατασκευή και συναρµολόγηση αναπηρικών 
 αµαξιδίων
198. Κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών κ.ά.
199. Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια
 οχηµάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και 
 µοτοσυκλετών) και µη οδικών κινητών 
 µηχανηµάτων
200. Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού
201. Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
 πετρελαίου, υγρών καυσίµων και χηµικών 
 προϊόντων. ∆εν περιλαµβάνεται η αποθήκευση
 των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος 
 µε α/α 204
202. Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
 στερεών καυσίµων
203. Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
 αερίων καυσίµων και αερίων χηµικών 
 προϊόντων. ∆εν περιλαµβάνεται η 
 αποθήκευση των προϊόντων που 
 εντάσσονται στο είδος µε α/α 204
204. Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους
 αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων κ.ά., 
 που χαρακτηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότητας
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 κατηγορίας 1, 2 για την κατάποση και το δέρµα
 και κατηγορίας 1, 2, 3 για την εισπνοή, 
 β) καρκινογόνα, µεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα
 για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1, 2, 
 γ) επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον 
 κατηγορίας 1, 2 
205. Πλωτές σταθερές εγκαταστάσεις αποθήκευσης
 καυσίµων ή χηµικών προϊόντων
206. Πλωτές κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης
 καυσίµων ή χηµικών προϊόντων
207. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
 ενέργειας. Με στερεά καύσιµα πλην βιοµάζας
208. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
 ενέργειας µε υγρά καύσιµα, πλην βιοκαυσίµων
209. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
 ενέργειας µε αέρια καύσιµα πλην βιοαερίου
210. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από 
 πυρηνική ενέργεια
211. Εγκαταστάσεις συµπαραγωγής ηλεκτρισµού
 και θερµότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)
212. Κατασκευή και βαφή: − καρεκλών και 
 καθισµάτων − άλλων επίπλων για γραφεία 
 και καταστήµατα − άλλων επίπλων κουζίνας 
 − άλλων επίπλων
213. Κατασκευή στρωµάτων
214. Κοπή νοµισµάτων και µεταλλίων
215. Κατασκευή: − Κοσµηµάτων και συναφών ειδών
 κ.ά. − Αποµιµήσεων κοσµηµάτων
216. Κατασκευή µουσικών οργάνων
217. Κατασκευή αθλητικών ειδών
218. Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
219. Κατασκευή σκουπών και βουρτσών
220. Άλλες βιοµηχανίες κατασκευών κ.ά.
221. Εργασίες διαρρύθµισης Επιχειρηµατικών 
 Πάρκων και Οργανωµένων Υποδοχέων 
 Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών 
 δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 41
 του ν. 3982/2011
222. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εµπορευµάτων
 κ.ά. µε ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη
223. − Στεγνοκαθαριστήρια − Πλυντήρια ταπήτων
 − Βιοµηχανικά πλυντήρια ιµατισµού, λευκών 
 ειδών και συναφών ειδών
224. Ανακύκλωση µεταλλικών απορριµµάτων και 
 υπολειµµάτων (συµπεριλαµβάνονται 
 οι εργασίες R12)
225. Ανακύκλωση µη µεταλλικών απορριµµάτων 
 και υπολειµµάτων (συµπεριλαµβάνονται 
 οι εργασίες R12)
226. Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης
 οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) 
 χωρίς τεµαχισµό
227. Αναγόµωση πυροσβεστήρων
228. Τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις υλικών, 
 τροφίµων κ.λπ. (εκτός των ιατρικών)
229. Προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση 
 χρησιµοποιηµένων συσκευασιών 
 (βαρέλια, δεξαµενές κ.λπ.) 

α/α Οµάδα 10η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίµων
  και χηµικών ουσιών

1 Αγωγοί καυσίµων εθνικής σηµασίας ή 
 ενταγµένοι στα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα 
 και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις

2 Αγωγοί υγρών καυσίµων και υποστηρικτικές
 τους εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, µετρητικοί
 σταθµοί κ.λπ.)
3 Αγωγοί αερίων καυσίµων και υποστηρικτικές 
 τους εγκαταστάσεις (σταθµοί µέτρησης 
 και ρύθµισης πίεσης κ.λπ.)
4 Αγωγοί χηµικών ουσιών (υγρών και αερίων)
5 Υποδοµές µεταφοράς και αποθήκευση φυσικού
 αερίου σε γεωλογικούς σχηµατισµούς
6 Υποδοµές µεταφοράς και αποθήκευσης 
 ρευµάτων διοξειδίου του άνθρακα σε 
 γεωλογικούς σχηµατισµούς κατ’ εφαρµογή 
 της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ: αγωγοί µεταφοράς, 
 συµπεριλαµβανοµένων των συναφών σταθµών
 ανύψωσης της πίεσης, τόποι αποθήκευσης, −
 εγκαταστάσεις δέσµευσης για σκοπούς 
 αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηµατισµούς
7 Σταθµοί υποδοχής υγροποιηµένων αέριων 
 καυσίµων
8 Παραγωγή και µεταφορά ατµού και θερµού 
 νερού, µε τις συνοδευτικές αυτών 
 εγκαταστάσεις
9 Σταθµοί ανεφοδιασµού οχηµάτων µε αέρια ή 
 υγρά καύσιµα
10 Εναέριες γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής 
 ενέργειας µε τις συνοδευτικές αυτών 
 εγκαταστάσεις (υποσταθµοί και κέντρα 
 υπερύψηλης τάσης)
11 Μεµονωµένα κέντρα υπερύψηλης τάσης και 
 µεµονωµένοι υποσταθµοί επί της επιφάνειας
 του εδάφους (συµπεριλαµβάνονται και οι 
 επεκτάσεις σε υφιστάµενους υποσταθµούς) 

α/α Οµάδα 11η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

1 Κλίνες δοκιµών κινητήρων, στροβίλων 
 ή αεριωθητών
2 Αρχική δάσωση και αναδάσωση µε σκοπό µια
 άλλη µορφή εκµετάλλευσης του εδάφους
3 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών
 µετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης 
 οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής
4 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης 
 οικοδοµικών υλικών που περιλαµβάνουν 
 διακίνηση χύδην υλικών (άµµος, χαλίκι κ.ά.)
5 Εγκαταστάσεις µηχανοκίνητου αθλητισµού
 (αυτοκινητοδρόµια, πίστες αγώνων 
 µοτοσικλετών, go cart κ.ά.)
6 Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείµανσης ή/και 
 µικροεπισκευής σκαφών
7 α) Σωφρονιστικά καταστήµατα 
 β) Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής
 (Κ.Ε.Π.Υ.) και Φιλοξενούµενων και 
 Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.)
8 α) Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα 
 και εγκαταστάσεις
 β) Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών
9 Αποτέφρωση νεκρών ζώων συντροφιάς
10 Πιλοτικές εγκαταστάσεις: έργα των 
 υποκατηγοριών Α1 και Α2 που εξυπηρετούν 
 αποκλειστικά ή κυρίως ανάπτυξη και δοκιµή 
 νέων µεθόδων ή προϊόντων και δεν 
 χρησιµοποιούνται περισσότερο από δύο έτη
11.  Αλυκές
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Άρθρο 58
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόµος τίθεται σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή του 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως 
ορίζεται.

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

  Αθήνα, 10 Μαΐου 2014

  Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ−Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01001141005140040*


