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Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες 
Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις. 
  
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
  
Άρθρο 1 
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης 
  
    1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο για λόγους διαφάνειας τις 
άδειες, αποφάσεις και εγκρίσεις που εκδίδει, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, καθώς 
και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης 
όλων των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της νόµιµης άσκησής τους. 
  
    2. Αν µεταβληθεί η επωνυµία του φορέα της επιχείρησης ή µεταβιβασθεί για 
οποιαδήποτε αιτία µέρος ή το σύνολο των εταιρικών µεριδίων ή µετοχών µίας εταιρείας, 
ανάλογα µε τη φύση της επιχείρησης ως ατοµικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η 
άδεια που έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται µόνον όσον αφορά στα στοιχεία του 
φορέα που διαφοροποιήθηκαν. Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί 
για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους και δεν απαιτείται η 
προσκόµιση νέων. 
    Αν η µεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δραστηριότητας για την οποία 
απαιτείται αδειοδότηση, τα πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν 
εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούµενη δραστηριότητα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε 
αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόµιση από την επιχείρηση υπεύθυνης δήλωσης µε 
την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της 
αρχικής άδειας. 
  
    3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, που εκδίδουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως δραστηριότητες, 
µεριµνούν για την ηλεκτρονική µεταξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται σε 
ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνηση µεταξύ των 
συναρµόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση. 
  
    4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης, απόφασης ή γνωµοδότησης από 
κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία αυτά αναζητούνται από την αρµόδια υπηρεσία. 
  
    5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση αδειών, αποφάσεων ή 
εγκρίσεων υποχρεούνται να διατηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαµβάνονται 
όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις διοικητικές 
πράξεις και γνωµοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των πάσης φύσεως 
δραστηριοτήτων. 
  
    6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή πιστοποιητικού, καθώς και για τη 
διατύπωση γνώµης, αρκεί η προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται ρητά 
στο νόµο ή σε κανονιστικές πράξεις. ∆εν επιτρέπεται η εκ µέρους της αρµόδιας αρχής 
αναζήτηση πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκοµισθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη 
για την έκδοση της πράξης. Η παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου 
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα εκ µέρους του αρµόδιου υπαλλήλου. 
  
    7. Μέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, τα Υπουργεία οφείλουν 
να επανεξετάσουν το νοµοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση αδειών, µε σκοπό 
τη µείωση: (α) των απαιτούµενων αδειών και (β) των επί µέρους απαιτούµενων 
δικαιολογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους µε υπεύθυνες δηλώσεις, 
σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 (Α'44). Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 



του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρακολουθεί την 
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος. 
  
    8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή για τις άδειες που εκδίδονται από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. κατ' εφαρµογή διατάξεων ∆ιεθνών Συµβάσεων 
και της κοινοτικής νοµοθεσίας ή ειδικής εθνικής νοµοθεσίας στα πλαίσια άσκησης της 
τελωνειακής και φορολογικής πολιτικής. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
  
Άρθρο 2 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3894/2010 (Α' 204) 
  
    1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «1. Ως Στρατηγικές Επενδύσεις, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 
νόµου, νοούνται οι παραγωγικές επενδύσεις που επιφέρουν ποσοτικά και ποιοτικά 
αποτελέσµατα σηµαντικής εντάσεως στη συνολική εθνική οικονοµία και προάγουν την 
έξοδο της χώρας από την οικονοµική κρίση. Αφορούν ιδίως στην κατασκευή, 
ανακατασκευή, επέκταση ή στον εκσυγχρονισµό υποδοµών και δικτύων: (α) στη 
βιοµηχανία, (β) στην ενέργεια, (γ) στον τουρισµό, (δ) στις µεταφορές και επικοινωνίες, 
(ε) στην παροχή υπηρεσιών υγείας, (στ) στη διαχείριση απορριµµάτων, (ζ) σε έργα 
υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, εφόσον πληρούν µία τουλάχιστον από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
    (α) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από εκατό εκατοµµύρια 
(100.000.000) ευρώ, ανεξαρτήτως τοµέα επένδυσης, ή 
    (β) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από δεκαπέντε εκατοµµύρια 
(15.000.000) ευρώ, για επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας εντός ήδη οργανωµένων 
υποδοχέων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ή τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ για 
επενδύσεις που αποτελούν εγκεκριµένα έργα στο πλαίσιο του ταµείου χαρτοφυλακίου 
(κεφαλαίου) JESSICA που έχει συσταθεί δυνάµει της υπ' αριθµ. 35996/ΕΥΣ 5362 
(1388/Β72010) υπουργικής απόφασης, όπως κάθε φορά ισχύει, βάσει της διαδικασίας 
που ορίζεται στα άρθρα 1 παρ. 1 και 5 παρ. 1 της ανωτέρω απόφασης ή 
    (γ) το συνολικό κόστος της επένδυσης είναι πάνω από σαράντα εκατοµµύρια 
(40.000.000) ευρώ και ταυτόχρονα από την επένδυση δηµιουργούνται τουλάχιστον 
εκατόν είκοσι (120) νέες θέσεις εργασίας, ή 
    (δ) από την επένδυση δηµιουργούνται κατά βιώσιµο τρόπο τουλάχιστον εκατόν 
πενήντα (150) νέες θέσεις εργασίας.» 
  
    2. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3894/2010 προστίθεται περίπτωση ζ' ως εξής: 
  
    «ζ. «Βιοµηχανία», για τους σκοπούς του νόµου αυτού, είναι κάθε κύρια 
δραστηριότητα η οποία περιγράφεται στις κατηγορίες 10-33 της Στατιστικής Ταξινόµησης 
Κλάδων Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ∆ 2008) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 
όπως αυτές εµφαίνονται στο Παράρτηµα I του παρόντος νόµου. Με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να προστίθενται ή να 
αφαιρούνται στο Παράρτηµα Ι, αποκλειστικά για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, 
κατηγορίες οικονοµικών δραστηριοτήτων.» 
  
    3. To άρθρο 2 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «1. Συνιστάται ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (∆.Ε.Σ.Ε.), στην 
οποία µετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και ως µέλη οι Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Πολιτισµού και Τουρισµού και 
ο αρµόδιος κατά περίπτωση Υπουργός, ο οποίος εισηγείται το θέµα της αρµοδιότητάς του. 
Αν στην ∆.Ε.Σ.Ε. µετέχει υπουργός που έχει διορισθεί και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, 
την προεδρία της ∆.Ε.Σ.Ε. ασκεί ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η λειτουργία της ∆.Ε.Σ.Ε. 
διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1558/1985. Η γραµµατειακή υποστήριξη στη ∆.Ε.Σ.Ε. 
παρέχεται από τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών Επενδύσεων. 
  



    2. Η ∆.Ε.Σ.Ε. µπορεί µε αποφάσεις της να καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας της.» 
  
    4. Η περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «β) η µεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας, η προβλεπόµενη αύξηση της 
απασχόλησης, η περιφερειακή ή κατά τόπους ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας και ιδίως της 
βιοµηχανίας, η υιοθέτηση καινοτοµίας και υψηλής τεχνολογίας, η αύξηση της εξαγωγικής 
δραστηριότητας, η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόµηση ενέργειας.» 
  
    5. Στο άρθρο 3 του ν. 3894/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 
  
    «4. Η ∆.Ε.Σ.Ε. µε απόφασή της, που λαµβάνεται µε πρωτοβουλία και εισήγηση του 
Προέδρου της ή του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή του κατά 
περίπτωση εποπτεύοντος το έργο Υπουργού, µπορεί να αναθέτει στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» τη διάρθρωση τελικών επενδυτικών προτάσεων ελάχιστων προδιαγραφών, 
οι οποίες εντάσσονται στις διαδικασίες των δηµοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Η 
∆.Ε.Σ.Ε., µε την ίδια απόφαση, εξουσιοδοτεί την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» για την 
κατάρτιση ολοκληρωµένων φακέλων επενδυτικών σχεδίων ∆ηµοσίων Στρατηγικών 
Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια σχετικά µε την αδειοδότηση, 
χρηµατοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων 
συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών.» 
  
    6. Η παρ. 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 (Α' 29), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 12 του ν. 3049/2002 (Α' 212) και το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται 
ως εξής: 
  
    «2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος 
κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και εποπτεύεται από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» διέπεται 
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου και συµπληρωµατικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 
2190/1920, εξαιρείται δε από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α'314).» 
  
    7. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «2. Σε περίπτωση ένταξης στρατηγικής επένδυσης κατ' εφαρµογή της παραγράφου 4 
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, η κατάρτιση σχεδίων επί επενδυτικών φακέλων 
γίνεται σε σύµπραξη µε τον κύριο του έργου και, όπου αυτό είναι απαραίτητο, µε 
ανάθεση σε εξειδικευµένους συµβούλους. Αν για τις υπηρεσίες, που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων 
(υπεργολάβων), η σχετική δαπάνη περιλαµβάνεται στην αµοιβή των συµβούλων. Σε κάθε 
περίπτωση, για την παροχή των υπηρεσιών και την καλή εκτέλεση της σύµβασης 
ευθύνεται ο σύµβουλος που συµβάλλεται µε την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» στο 
πλαίσιο του παρόντος άρθρου.» 
  
    8. Το άρθρο 6 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «1. Για την πραγµατοποίηση των στρατηγικών επενδύσεων απαιτείται η προηγούµενη 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που χορηγείται µε απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
διάταξης. Για το σκοπό αυτόν, υποβάλλεται σχετική αίτηση, που συνοδεύεται από τα κατά 
το νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά, στην αρµόδια για την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1650/1986 (Α' 
160). 
  
    2. Εφόσον έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που 
εντάσσονται στη στρατηγική επένδυση, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν 
απαιτείται η έκδοση γνωµοδοτήσεων υπηρεσιών και φορέων που έχουν ήδη 
γνωµοδοτήσει κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
  
    3. ∆εν επιτρέπεται να υλοποιείται επένδυση που υπάγεται στον παρόντα νόµο, σε 
περιοχές του δικτύου NATURA, οι οποίες έχουν ρητά χαρακτηρισθεί ως περιοχές 



απολύτου προστασίας της φύσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 19 
του ν.1650/1986 (Α' 160).» 
  
    9. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «3. Οι όροι και περιορισµοί δόµησης για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών 
Επενδύσεων σε γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, 
εκτός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων και εκτός ορίων οικισµών υφισταµένων 
προ του έτους 1923, οι οποίοι στερούνται εγκεκριµένου σχεδίου, καθορίζονται µε 
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και προηγούµενη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου 
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), κατόπιν αίτησης του Φορέα 
Πραγµατοποίησης.» 
  
    10. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «2. Η παραχώρηση επιτρέπεται µετά την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων του 
άρθρου 24 του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που 
καθορίζονται σε αυτά.» 
  
    11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  
    «1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και των κατά περίπτωση αρµόδιων 
Υπουργών, µετά από αίτηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», ορίζονται τα βοηθητικά 
και συνοδά έργα εξωτερικής υποδοµής που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των 
Στρατηγικών Επενδύσεων, εφόσον το κόστος τους δεν είναι δυσανάλογα υψηλό σε 
σχέση µε το συνολικό κόστος και το στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης.» 
  
    12. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  
    «α) Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης, που περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, την ταυτότητα του επενδυτή και των συνεργατών του, αναφορά της 
προηγούµενης εµπειρίας του επενδυτή σε σχέση προς το είδος και τη φύση της 
επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της επένδυσης, περιγραφή των επί µέρους 
επενδύσεων µε ειδικότερη αναφορά σε αυτές που αφορούν ανάπτυξη νέων τεχνολογιών 
και περιβαλλοντική προστασία, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την 
υλοποίηση του έργου, περιγραφή των επί µέρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών 
που θα παρασχεθούν, περιβαλλοντικά και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά των ακινήτων 
που προβλέπονται στο σχέδιο, ανάλυση του προϋπολογισµού της συνολικής και των επί 
µέρους επενδύσεων, ανάλυση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των επενδύσεων και 
του χρονικού διαστήµατος λειτουργίας τους, ανάλυση της δοµής χρηµατοδότησης του 
έργου, ανάλυση των χρηµατορροών του έργου για την περίοδο κατασκευής των 
υποδοµών και το χρόνο λειτουργίας και εκµετάλλευσης, παράθεση των βασικών δεικτών 
αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε µορφής συνδροµής που έχει ζητηθεί από το 
∆ηµόσιο, ανάλυση ενδεχοµένων άµεσων ή έµµεσων αντισταθµιστικών ωφελειών υπέρ 
του ∆ηµοσίου.» 
  
    13. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται 
ως εξής: 
  
    «Με εισήγηση του Προέδρου της ∆.Ε.Σ.Ε. ή του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της 
επενδυτικής πρότασης στη ∆ιαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων µπορεί να εισάγεται 
προς κύρωση από τη Βουλή.» 
  
    14. Στο άρθρο 14 του ν. 3894/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 
  
    «7. Οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου 
τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» κάθε αναγκαία συνδροµή, πληροφορία και διευκόλυνση για την 



πραγµατοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος νόµου. Αν δεν ορίζεται ρητώς 
διαφορετικά, τεκµαίρεται ότι για τις διαδικασίες του παρόντος νόµου επισπεύδων φορέας 
είναι η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.».» 
  
    15. Το άρθρο 15 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
« Άρθρο 15 
Υποχρεώσεις εντασσοµένων στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων 
  
    1. (α) Μετά την απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επένδυσης στη ∆ιαδικασία 
Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής καταθέτει στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών, που απαιτούνται κατά το νόµο για την έγκριση και 
έκδοση των σχετικών αδειών µαζί µε: (1) αποδεικτικό καταβολής ∆ιαχειριστικής Αµοιβής 
Προώθησης του φακέλου στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και (2) εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, τράπεζας εγνωσµένου κύρους, µε ρήτρα πρώτης ζήτησης, για τη 
φερεγγυότητα του επενδυτή, τη γνησιότητα και ακρίβεια των δικαιολογητικών. 
    (β) Η ∆ιαχειριστική Αµοιβή Προώθησης επιστρέφεται στον ιδιώτη επενδυτή, αν η 
επένδυση δεν µπορεί να ολοκληρωθεί λόγω της αδράνειας ή της µη δικαιολογηµένης 
καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και 
της ∆.Ε.Σ.Ε. 
    (γ) Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» υποχρεούται να προωθήσει το σχετικό φάκελο 
στις υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την έκδοση των αδειών, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την κατάθεσή του. 
  
    2. Ο επενδυτής φέρει το βάρος της πληρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων 
που υποβάλλονται στις υπηρεσίες που είναι κατά το νόµο αρµόδιες για τις αδειοδοτήσεις 
και υποχρεούται να συνεργάζεται µε την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», εφόσον κληθεί 
προς τούτο, προκειµένου να συµπληρωθούν ελλείψεις. Αν υποβληθούν ψευδή στοιχεία 
από δόλο ή από βαριά αµέλεια, η ένταξη της επένδυσης στη ∆ιαδικασία Στρατηγικών 
Επενδύσεων ανακαλείται µε απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι 
καταπίπτει συγχρόνως και η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1 υπέρ της «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.». 
  
    3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής επιστρέφεται στον επενδυτή µε το πέρας της 
αδειοδοτικής διαδικασίας, ως ανωτέρω ορίζεται. Αν υπάρξει αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
του επενδυτή ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2, µπορεί να διακοπεί η διαδικασία ένταξης της επένδυσής του στη 
∆ιαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, µε απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. µετά από γνώµη της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Αν διακοπεί η διαδικασία ένταξης, δεν εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του παρόντος νόµου ως προς την επένδυση αυτή και η «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» επιστρέφει το φάκελο στον επενδυτή µαζί µε τις άδειες που έχουν εκδοθεί 
κατ' εφαρµογή του παρόντος νόµου, όσες δε διαδικασίες εκκρεµούν ενώπιον 
οποιασδήποτε αρχής συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, µε επιµέλεια του επενδυτή, 
ενώπιον των αρµόδιων αρχών και υπηρεσιών, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις. Όσες άδειες τεκµαίρεται ότι έχουν δοθεί κατ' εφαρµογή 
της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του παρόντος νόµου θεωρείται ότι έχουν ανακληθεί 
αυτοδικαίως.» 
  
    16. Το άρθρο 16 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 16  
Εξουσιοδότηση 
  
    1. Με απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. καθορίζεται το ύψος του ποσού που οι ενδιαφερόµενοι 
επενδυτές καταβάλλουν στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», τόσο αρχικά, µε την 
κατάθεση της αίτησης και του φακέλου της επενδυτικής τους πρότασης (∆ιαχειριστική 
Αµοιβή Αξιολόγησης) ή µε την απόφαση για κατάρτιση φακέλου επενδυτικού σχεδίου 
(∆ιαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Φακέλου) όσο και µεταγενέστερα, µετά την έγκριση της 
ένταξης της επενδυτικής πρότασης στη ∆ιαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, για τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από αυτή (∆ιαχειριστική Αµοιβή Προώθησης), καθώς και οι 
λεπτοµέρειες καταβολής τους. Με απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. καθορίζεται το ποσό και το 
περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 1α του άρθρου 15 του παρόντος 
νόµου. 



  
    2. Το ποσό της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής Προώθησης καθορίζεται στο 0,2% του 
συνολικού κόστους της επένδυσης. Το ύψος της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής Προώθησης δεν 
µπορεί να ξεπερνάει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. 
  
    3. Το ποσό της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής Αξιολόγησης ορίζεται µε απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε., 
κοινό για όλες τις επενδυτικές προτάσεις. Με απόφασή της η ∆.Ε.Σ.Ε µπορεί να ορίσει 
επιπρόσθετη ειδική ∆ιαχειριστική Αµοιβή Αξιολόγησης για την επαναξιολόγηση 
επενδυτικών προτάσεων, σε περίπτωση που µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους 
αυτές έχουν διαφοροποιηθεί κατά τρόπο ουσιώδη µε πρωτοβουλία των επενδυτών. Το 
ποσό της ειδικής ∆ιαχειριστικής Αµοιβής Αξιολόγησης (επαναξιολόγηση) είναι κοινό για 
όλες τις επενδυτικές προτάσεις και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% της αρχικής 
∆ιαχειριστικής Αµοιβής Αξιολόγησης. 
  
    4. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής της παραγράφου 1α του άρθρου 15 
του παρόντος νόµου ορίζεται σε ποσοστό 0,5% του συνολικού κόστους της επένδυσης.» 
  
    17. Το άρθρο 17 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «1. ∆ηµόσια Στρατηγική Επένδυση (∆.Σ.Ε.), που πληροί τις προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια των άρθρων 1 έως 3, µπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος νόµου µε 
απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε., είτε µετά από αίτηση του κυρίου του έργου, που υπογράφει ο 
καθ' ύλην αρµόδιος ή εποπτεύων Υπουργός, είτε µε απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 παράγραφος 4 του παρόντος νόµου. 
  
    2. Ειδικώς για τη λήψη απόφασης της ∆.Ε.Σ.Ε. για την υπαγωγή ∆.Σ.Ε. στις διατάξεις 
του παρόντος νόµου προσκοµίζεται φάκελος στον οποίο περιγράφονται συνοπτικά: η 
επένδυση στο σύνολό της, τα επί µέρους τµήµατά της, ο τρόπος υλοποίησής της, 
εκτίµηση επί του προϋπολογισµού της, οι υπηρεσίες που θα παρέχει και οι κοινωνικές 
ανάγκες που θα καλύψει, και επιπρόσθετα, ειδικά στις περιπτώσεις εφαρµογής της 
παραγράφου 4 του άρθρο 3 του παρόντος νόµου, αποδεικτικό καταβολής της 
∆ιαχειριστικής Αµοιβής Επιµέλειας Φακέλου. 
  
    3. Η ∆.Ε.Σ.Ε., µε την απόφασή της για την έγκριση της ένταξης της επένδυσης στην 
∆ιαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, καθορίζει επίσης, βάσει του εκτιµώµενου κόστους 
της ∆.Σ.Ε., το ύψος της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής Προώθησης, καθώς και, στην περίπτωση 
της παραγράφου 4 του άρθρου 3, της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής Επιµέλειας Φακέλου της 
επενδυτικής πρότασης, τις οποίες οφείλει να καταβάλει το ∆ηµόσιο στην «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.». 
  
    4. Για την κατάρτιση φακέλων επενδυτικών σχεδίων, η «Επενδύστε στην Ελλάδα 
Α.Ε.» εισπράττει ειδική ∆ιαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Φακέλου, η οποία βαρύνει τον 
κύριο του έργου και αποτελεί µέρος του Προϋπολογισµού αυτού, ενώ για τις υπόλοιπες 
ενέργειες η εταιρεία εισπράττει ∆ιαχειριστική Αµοιβή Προώθησης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος νόµου, η οποία καταβάλλεται εφάπαξ µετά τη σχετική απόφαση 
της ∆.Ε.Σ.Ε. και δεν επιστρέφεται. Το ύψος της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής Επιµέλειας 
Φακέλου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ύψους της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής 
Αξιολόγηση, όπως εκάστοτε ισχύει.» 
  
    18. Το άρθρο 18 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «1. Με την επιφύλαξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ∆.Σ.Ε. που υπάγονται 
στις διατάξεις του παρόντος νόµου ανατίθενται µέσω διεθνών ανοικτών διαγωνισµών σε 
µία φάση, χωρίς προεπιλογή. Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον συντρέχουν είτε λόγοι 
ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας της προς υπαγωγή ∆.Σ.Ε. είτε λόγοι ειδικού 
ενδιαφέροντος, που αιτιολογούνται ειδικά στην απόφαση ένταξης, η ∆.Ε.Σ.Ε. µπορεί να 
αποφασίσει την ανάθεση µέσω ∆ιαδικασίας ∆ιεθνούς Κλειστού ∆ιαγωνισµού, ∆ιαδικασίας 
Ανταγωνιστικού ∆ιαλόγου ή µε διακρατική συµφωνία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, 
και λαµβάνοντας υπόψη ότι αποκλειστικό κριτήριο της τελικής επιλογής αποτελεί το 
συνολικό οικονοµικό αντάλλαγµα προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Στην περίπτωση 
διακρατικής συµφωνίας πρέπει να παρατίθεται ειδική αιτιολογία για τη συνδροµή του 
λόγου εθνικού ή δηµοσίου συµφέροντος που καθιστά την κατάρτιση διακρατικής 
συµφωνίας τον πλέον πρόσφορο τρόπο εξυπηρέτησης του, ιδίως λόγω ταχύτητας ή 



µοναδικότητας ή για λόγους που ανάγονται στη συνολική εξωτερική πολιτική της χώρας. 
Στην περίπτωση αυτή µπορεί να προηγείται της κατάρτισης της διακρατική συµφωνίας 
ενηµέρωση της οικείας επιτροπής της Βουλής. 
  
    2. Η απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. για ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη ∆ιαδικασία 
Στρατηγικών Επενδύσεων ορίζει τις ειδικότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τις διαγωνιστικές 
διαδικασίες ανάθεσης του έργου ή της υπηρεσίας που εντάσσεται στη διαδικασία και 
µπορεί να προβλέπει την κύρωση της τελικής σύµβασης ανάθεσης από τη Βουλή. Με 
πρωτοβουλία του Πρόεδρου της ∆.Ε.Σ.Ε. ή του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενηµερώνεται η Βουλή για την απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. 
για την ένταξη της επενδυτικής πρότασης στη ∆ιαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων.» 
  
    19. Το άρθρο 22 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «1. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική διάταξη, όπου σύµφωνα µε τον παρόντα 
νόµο απαιτείται η σύµπραξη διοικητικών αρχών, η σχετική διοικητική διαδικασία 
ολοκληρώνεται και οι αναγκαίες γνώµες και άδειες για την εκτέλεση των έργων, ιδίως σε 
σχέση µε χωροταξικές και περιβαλλοντικές άδειες, συνοδά και βοηθητικά έργα και έργα 
σύνδεσης, εκδίδονται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία σαράντα πέντε (45) 
ηµερολογιακών ηµερών. Η προθεσµία αρχίζει από την υποβολή της εκάστοτε σχετικής 
αίτησης από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» στην αρµόδια υπηρεσία. Η αρµόδια 
υπηρεσία µπορεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την 
παραλαβή του φακέλου να ζητήσει εφάπαξ τυχόν απαραίτητα επιπλέον στοιχεία για την 
ολοκλήρωσή του. Κατ' εξαίρεση, µπορούν να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία και µετά την 
πάροδο της παραπάνω προθεσµίας, εφόσον η έλλειψή τους δεν ήταν δυνατό να έχει 
διαπιστωθεί εντός των επτά (7) εργάσιµων ηµερών. Η συµπλήρωση του φακέλου µε τα 
επιπλέον στοιχεία που ζητούνται σύµφωνα µε τα δύο προηγούµενα εδάφια γίνεται το 
συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν την εκπνοή 
της προθεσµίας των σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών, η οποία δεν 
αναστέλλεται περαιτέρω. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής τεκµαίρεται ότι η 
άδεια που έχει ζητηθεί έχει δοθεί σύµφωνα µε τη σχετική αίτηση. 
  
    2. Η άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας των σαράντα πέντε (45) 
ηµερολογιακών ηµερών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα που καταλογίζεται τόσο στον 
αρµόδιο υπάλληλο όσο και στον προϊστάµενο της εκάστοτε αδειοδοτικής υπηρεσίας, ο 
οποίος ορίζεται εκ του νόµου ως το καθ' ύλην αρµόδιο όργανο για την υλοποίηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόµο. Οι κυρώσεις που προβλέπονται 
στον Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.∆.∆. επιβάλλονται στην περίπτωση αυτή µε κατώτατη πειθαρχική ποινή αυτή της 
προσωρινής παύσης τριών (3) µηνών. 
  
    3. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας των σαράντα πέντε (45) 
ηµερολογιακών ηµερών, η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ενηµερώνει σχετικά τον 
πρόεδρο της ∆.Ε.Σ.Ε., ο οποίος βεβαιώνει εγγράφως την παρέλευσή της.» 
  
    20. Η παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «1. Για τον ορθολογικό σχεδιασµό και την ολοκληρωµένη ανάπτυξη των περιοχών 
υποδοχής των Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων 
τους, µπορεί να καταρτίζονται και να εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωµένης 
Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µετά από απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. 
στην οποία εξετάζονται, µεταξύ άλλων, η αναγκαιότητα, ο τόπος και το χρονικό 
περιθώριο πραγµατοποίησης της στρατηγικής επένδυσης. Τα Ειδικά Σχέδια 
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων 
εναρµονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις και του εγκεκριµένου Γενικού και των 
εγκεκριµένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.» 
  
    21. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «2. Με τα Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης: α) οριοθετούνται σε χάρτη 
κλίµακας 1:5000 οι περιοχές χωροθέτησης των στρατηγικών επενδύσεων, β) 
καθορίζονται και εγκρίνονται, µε την επιφύλαξη ειδικών καθεστώτων που ρυθµίζουν τη 



χωρική ανάπτυξη και οργάνωση περιοχών ειδικών χρήσεων και προβλέπονται από ειδικές 
διατάξεις νόµων: 
    αα) Οι χρήσεις γης και οι ειδικότερες κατηγορίες στρατηγικών επενδύσεων που θα 
κατασκευασθούν σε κάθε περιοχή. 
    ββ) Οι περιβαλλοντικοί όροι για κάθε επί µέρους στρατηγική επένδυση και τα 
ειδικότερα µέτρα προστασίας περιβάλλοντος που απαιτούνται κατά τις κείµενες διατάξεις 
για την χρήση των επενδύσεων αυτών και των συνοδευτικών τους δραστηριοτήτων. 
    γγ) Οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης που απαιτούνται για την 
ανέγερση κτισµάτων που εντάσσονται στις στρατηγικές επενδύσεις και των βοηθητικών 
και συνοδών έργων τους. 
    δδ) Η γενική διάταξη των προβλεπόµενων εγκαταστάσεων και των συνοδευτικών τους 
δραστηριοτήτων, καθώς και τα προβλεπόµενα δίκτυα υποδοµής. 
    εε) Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου γύρω από τις οριοθετούµενες, κατά τα 
ανωτέρω, περιοχές, στις οποίες µπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί στις 
χρήσεις γης, στη δόµηση και στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και 
λειτουργιών. 
    Η κατάρτιση των παραπάνω σχεδίων γίνεται µε πρωτοβουλία του καθ' ύλην αρµόδιου 
ή εποπτεύοντος Υπουργού.» 
  
    22. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  
    «Επενδύσεις των οποίων επί µέρους διαδικασίες αδειοδότησης έχουν ήδη ξεκινήσει 
κατά την υποβολή αιτήµατος ένταξης στις διατάξεις του παρόντος νόµου, όπως, ιδίως η 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, έργων και βοηθητικών και συνοδών έργων τους, 
µπορούν να υπαχθούν στη ∆ιαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων και να ολοκληρωθούν 
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.» 
  
    23. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  
    «Στην περίπτωση των επενδύσεων της παραγράφου 1, οι περιβαλλοντικοί όροι 
εγκρίνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του παρόντος νόµου περί στρατηγικών 
επενδύσεων και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1650/1986 (Α'160) και 
της κοινής υπουργικής απόφασης υπ'αριθµ. 69269/5387/1990 (Β' 678).» 
  
    24. Στο άρθρο 25 του ν. 3894/2010 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 
  
    «6. Καταληκτική προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων για την ένταξη επενδύσεων 
στη ∆ιαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, είναι η 1η Ιανουαρίου 2016.» 
  
    25. Οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3894/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται κατά την 
παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου, καταλαµβάνουν και όσες επενδύσεις έχουν ήδη 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010, καθώς και όσες αιτήσεις εκκρεµούν προς 
αξιολόγηση από την «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και τη ∆.Ε.Σ.Ε. Τυχόν ήδη 
κατατεθειµένες εγγυητικές επιστολές ή καταβληθείσες αµοιβές προώθησης στρατηγικών 
επενδύσεων, των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η αδειοδότηση, 
αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, έπειτα από απλή αίτηση του 
κυρίου της επένδυσης στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.». Τυχόν πιστωτικό σηµείωµα 
που θα προκύψει υπέρ του κυρίου της επένδυσης εκδίδεται µέχρι τη λήξη του επόµενου 
µήνα από τη σχετική αίτηση αναπροσαρµογής σύµφωνα µε το νόµο. 
  
Άρθρο 3 
Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας «ΕΠΕΝ∆ΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Α.Ε.» 
  
    1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.», που 
θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «1. Σκοπός της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η 
προώθηση και η υποστήριξη στρατηγικών και λοιπών επενδύσεων στην Ελλάδα, η 
συµβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσµικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών 



επενδυτικών συνεργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και η ανάδειξη των 
επενδυτικών προοπτικών των περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.» 
  
    2. Η περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην 
Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «γ. Λειτουργεί ως υπηρεσία µίας στάσης (one-stop shop) στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας 
Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων λαµβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων 
στοιχείων από επενδυτές προκειµένου να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για τη 
διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησοµένων αδειών ή την παροχή άλλων 
εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγµατοποίησης των επενδύσεων ύψους 
άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες εµπίπτουν, ως προς τις 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην κατηγορία Α' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
4014/ 2011 (Α' 209) και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους. 
Για το σκοπό αυτόν, παραλαµβάνει το φάκελο της επένδυσης, φροντίζει για τη 
συµπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους 
κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις 
κατά το νόµο επιβαλλόµενες ενέργειές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να 
παρέχουν στην εταιρεία έγγραφη ενηµέρωση κάθε µήνα για το στάδιο στο οποίο 
βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της 
αδυναµίας παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων.» 
  
    3. To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού 
της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.», που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου 
του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, καταργείται. 
  
    4. Η υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού 
της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου 
του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «δδ) εισηγείται στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (∆.Ε.Σ.Ε.), δια 
του εποπτεύοντός της Υπουργού, την ένταξη των επενδύσεων στην ∆ιαδικασία 
Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης µιας επένδυσης στην 
κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων.» 
  
    5. Η υποπερίπτωση στστ' της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.», που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του 
άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 
3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «στστ) εισπράττει τη ∆ιαχειριστική Αµοιβή ∆ιεκπεραίωσης, τη ∆ιαχειριστική Αµοιβή 
Αξιολόγησης, τη ∆ιαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Επενδυτικού Φακέλου και τη 
∆ιαχειριστική Αµοιβή Προώθησης.» 
  
    6. Στην περίπτωση (ε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», οι υποπεριπτώσεις ζζ) και ηη) αναριθµούνται σε ηη) και θθ), 
αντίστοιχα, και ύστερα από την υποπερίπτωση στστ) προστίθεται νέα υποπερίπτωση ζζ) 
ως εξής: 
  
    «ζζ) µετά από απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε. περί ένταξης και ανάθεσης, σύµφωνα µε την παρ. 
4 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, διαρθρώνει τελικές επενδυτικές προτάσεις 
ελάχιστων προδιαγραφών και καταρτίζει ολοκληρωµένους φακέλους επενδυτικών 
σχεδίων δηµοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρία προβαίνει συνολικά 
σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αδειοδότηση, χρηµατοδότηση και επενδυτική 
αξιοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων συµπεριλαµβανοµένων των απαραιτήτων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών. 
  
    7. Η περίπτωση ζ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην 
Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  



    «ζ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνιστά 
συµβουλευτικές επιτροπές ή οµάδες εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση 
θεµάτων που εµπίπτουν στον κύκλο των αρµοδιοτήτων της από ιδιώτες εµπειρογνώµονες 
ή και δηµόσιους λειτουργούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται σύµφωνη 
γνώµη των εποπτευόντων Υπουργών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο 
οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή οµάδων εργασίας. ∆εν 
προβλέπεται αµοιβή για τα µέλη των επιτροπών ή οµάδων εργασίας παρά µόνο η 
καταβολή τυχόν αποζηµίωσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της εταιρείας και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της. Επίσης, µε την ίδια 
διαδικασία, µπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες επιτροπές ή οµάδες εργασίας και να 
µεταβάλει τη σύνθεση και τις αρµοδιότητές τους.» 
  
    8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της «Επενδύστε 
στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/ 1996, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/ 2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας το κεφάλαιο αυτό µπορεί να αυξηθεί έως και εκατό τοις εκατό (100%).» 
  
    9. Το άρθρο 4 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε 
την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 
του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράµµατος 
δηµοσίων επενδύσεων, από επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισµού, από 
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του σκοπού της, από δωρεές, 
κληρονοµιές, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιουσίας της, από 
ανταποδοτικές εισφορές, τέλη και αµοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως, ιδίως, 
τη ∆ιαχειριστική Αµοιβή ∆ιεκπεραίωσης, τη ∆ιαχειριστική Αµοιβή Αξιολόγησης, τη 
∆ιαχειριστική Αµοιβή Επιµέλειας Επενδυτικού Φακέλου, τη ∆ιαχειριστική Αµοιβή 
Προώθησης και από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή.» 
  
    10. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που 
θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, καταργείται. 
  
    11. Η παρ. 5 του άρθρου 5 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που 
θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «5. Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της οργάνωσης και της λειτουργίας των 
οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της 
εταιρείας ρυθµίζεται µε κανονισµούς που καταρτίζονται από το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο 
και εγκρίνονται µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.» 
  
    12. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που 
θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, καταργείται. 
  
    13. Η περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 7 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην 
Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «β) παρακολουθεί και αναφέρει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και στη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου και των κατά περίπτωση συµβούλων του άρθρου 5 του παρόντος 
νόµου µε τα συµφέροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του 
νόµου αυτού από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του 
Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, και από τους Συµβούλους του άρθρου 5 του 
παρόντος νόµου.» 
  



    14. Η περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 7 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην 
Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, καταργείται. 
  
    15. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που 
θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, καταργείται. 
  
    16. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που 
θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» διοικείται από 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από 11 µέλη κατ' ανώτατο όριο, µεταξύ των 
οποίων ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ιδιότητες οι οποίες µπορεί να 
συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει τη στρατηγική και 
την πολιτική της εταιρείας και ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην κείµενη 
νοµοθεσία και το παρόν καταστατικό. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν θεµελιώνει κανένα δικαίωµα για 
πρόσθετη αµοιβή.» 
  
    17. Η παρ. 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.», που 
θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «4. Ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.», 
καθώς και τα υπόλοιπα µέλη, τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ορίζονται και παύονται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η κατά τα ανωτέρω παύση των µελών 
δεν γεννά δικαίωµα αποζηµίωσης έναντι του ∆ηµοσίου ή της εταιρείας.» 
  
    18. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που 
θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «5. Πέντε από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από τον Πρόεδρο και τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, διορίζονται µετά από υπόδειξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 
της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και του Συνδέσµου Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, που υποδεικνύουν από ένα πρόσωπο. Οι εκπρόσωποι των 
ανωτέρω µπορούν να συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και καθ' 
υπέρβαση του ανωτάτου οριζοµένου αριθµού των µελών αυτού. Οι εκπρόσωποι των 
ανωτέρω προτείνονται µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός που άρχεται από τη σχετική 
έγγραφη ειδοποίησή τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας. Έως τον ορισµό των εκπροσώπων αυτών το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
συγκροτείται και λειτουργεί νόµιµα και χωρίς τα µέλη αυτά.» 
  
    19. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε 
στην Ελλάδα A.E.» θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/ 1996, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/ 2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε 
τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, και 
αποφασίζει µε απλή πλειοψηφία των παρόντων.» 
  
    20. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε 
στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/ 1996, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/ 2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε Αρχή ή νοµικό 
ή φυσικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή από ειδικώς 
εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπο. Αν οι ιδιότητες του 



Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου δεν συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο, την 
εταιρεία εκπροσωπεί ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.» 
  
    21. Η παρ. 9 του άρθρου 9 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που 
θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «9. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας καταρτίζεται κανονισµός 
λειτουργίας του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα 
Υπουργό.» 
  
    22. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» 
που θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «3. Η αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένων 
του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο Πρόεδρος, 
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν δικαιούνται καµία 
άλλη παροχή, απολαβή, αµοιβή ή προνόµιο.» 
  
    23. To άρθρο 12 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.» που θεσπίζεται 
µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 12 
Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας 
  
    Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και δηµοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, 
καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας µε τον οποίο ρυθµίζονται τα 
παρακάτω θέµατα: 
    α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας και η σχέση των υπηρεσιών µεταξύ τους 
και µε τη ∆ιοίκηση. 
    β) Η κατανοµή αρµοδιοτήτων στις υπηρεσίες και ο τρόπος λειτουργίας τους. 
    γ) Η κατανοµή των θέσεων προσωπικού στις διοικητικές µονάδες. 
    δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του προσωπικού. 
    ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό. 
    στ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της 
εταιρείας. 
    ζ) Η διαδικασία λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.» 
  
    24. Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'» του Καταστατικού της «Επενδύστε στην Ελλάδα A.E.», που 
θεσπίζεται µε την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, όπως αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 4 του ν. 3894/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
    1. Κατά τα λοιπά ισχύουν συµπληρωµατικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 
  
    2. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» υποχρεούται, µετά από απόφαση της ∆.Ε.Σ.Ε., να 
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειών προκειµένου να καταστεί 
δυνατή η προκήρυξη των έργων ή υπηρεσιών που εντάσσονται στις Στρατηγικές 
Επενδύσεις. 
  
    3. Η «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» ασκεί τις ανωτέρω αρµοδιότητες και όσες άλλες 
της εκχωρούνται µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
  
    4. Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα υποχρεούνται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην 



«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» κάθε αναγκαία συνδροµή, πληροφορία και διευκόλυνση 
για την πραγµατοποίηση του σκοπού της στο πλαίσιο του παρόντος νόµου.» 
  
    25. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού της «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» ύστερα από το πρώτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
    «Η απόσπαση πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.» 
    Όπου στις διατάξεις του ίδιου άρθρου αναφέρεται ο Υπουργός Επικρατείας, νοείται ο 
Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  
Άρθρο 4 
∆ιαδικασία αδειοδοτικής προώθησης ιδιωτικών επενδύσεων και Μητρώο 
Χειριστών 
  
    1. Στην εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» συνιστάται Ειδική Μονάδα 
Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων (Ε.Μ.Α.Π.Ε.), η οποία λειτουργεί ως υπηρεσία µιας 
στάσης, για τη διεκπεραίωση, έναντι αµοιβής, των διαδικασιών έκδοσης των 
αιτηθησοµένων αδειών ή της παροχής άλλων εγκρίσεων, που είναι αναγκαίες, για την 
έναρξη πραγµατοποίησης επενδύσεων, ύψους άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) 
ευρώ, οι οποίες εµπίπτουν στις κατηγορίες Α1 και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4014/2011, και προβαίνει στις απαραίτητες 
ενέργειες ενώπιον των αρµοδίων αρχών για την επιτάχυνσή τους. 
  
    2. Η Ε.Μ.Α.Π.Ε. παραλαµβάνει το φάκελο της επένδυσης και τη σχετική αίτηση του 
επενδυτή, εισπράττει ∆ιαχειριστική Αµοιβή ∆ιεκπεραίωσης, φροντίζει για τη συµπλήρωση 
των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στους κατά 
περίπτωση αρµόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν ταχέως στις κατά το 
νόµο επιβαλλόµενες ενέργειές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται επίσης να παρέχουν 
στην εταιρεία έγγραφη ενηµέρωση κάθε µήνα για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι 
σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναµίας 
παροχής των αδειών ή και των εγκρίσεων. 
    Στο πλαίσιο της ∆ιαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων η «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» δεν υποκαθιστά τις αρµόδιες κατά το νόµο υπηρεσίες για την αδειοδότηση 
επενδυτικών σχεδίων. 
  
    3. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ε.Μ.Α.Π.Ε. του παρόντος νόµου συνιστάται 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μητρώο Χειριστών 
Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων (Μη. Χ.Α.Π.Ε.). Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται, 
µετά από αίτησή τους, φυσικά πρόσωπα κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. µε επαρκή εµπειρία στην 
αδειοδότηση επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι αναλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών 
τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» για την 
ταχεία διεκπεραίωση αδειοδοτικών διαδικασιών. 
  
    4. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι 
οποίες εκδίδονται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 
καθορίζεται η λειτουργία της E.Μ.Α.Π.Ε και του Μη.Χ.Α.Π.Ε, εξειδικεύονται οι 
επιστηµονικές ειδικότητες και τα συνολικά απαιτούµενα προσόντα των ενδιαφερόµενων 
χειριστών και καθορίζονται τα κριτήρια επάρκειας, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η 
διαδικασία επιλογής και εγγραφής στο Μητρώο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για 
την έγκριση της δραστηριοποίησης αυτών, οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνουν, το ύψος της ∆ιαχειριστικής Αµοιβής ∆ιεκπεραίωσης και οι επί µέρους 
αµοιβές των χειριστών, οι υποχρεώσεις και οι λεπτοµέρειες επιτήρησης των 
δραστηριοτήτων αυτών, η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες επιβολής κυρώσεων σε 
περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων καθώς και κάθε άλλη γενική ή επί µέρους 
πρόβλεψη απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία της Ε.Μ.Α.Π.Ε. και του Μητρώου 
Χειριστών Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΜΕΓΑΛΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  
Άρθρο 5 
Πεδίο εφαρµογής - Αρµοδιότητες του «Γραφείου Συντονισµού και 
Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Έργων» 



  
    1. Ως «Μεγάλα Ιδιωτικά Έργα» για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 5 έως 
και 11 νοούνται όσα πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 
3894/2010 (Α'204), όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 2 του παρόντος νόµου. 
  
    2. Το «Γραφείο Συντονισµού και Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο 
Πλαίσιο Μεγάλων Έργων» του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (Β' 1354/2010) 
είναι αρµόδιο, από πλευράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού, για τον χειρισµό των θεµάτων που αφορούν σε Μεγάλα Ιδιωτικά Έργα. Ο 
Κύριος του Έργου υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο, ο οποίος οφείλει να βρίσκεται σε 
άµεση και συνεχή συνεννόηση µε το «Γραφείο Συντονισµού και Παρακολούθησης 
Αρχαιολογικών Εργασιών στο Πλαίσιο Μεγάλων Έργων» του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού για την αντιµετώπιση των πάσης φύσεως ζητηµάτων που προκύπτουν σχετικά 
µε την προστασία των αρχαιοτήτων και τις αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες που 
απαιτούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης Μεγάλων Ιδιωτικών Έργων σύµφωνα µε το ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο. 
  
Άρθρο 6 
Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας 
  
    1. Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς 
και εργασιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρηµάτων, τα οποία 
αποκαλύπτονται στο πλαίσιο εργασιών χωροθέτησης και κατασκευής Μεγάλων Ιδιωτικών 
Έργων (Μ.Ι.Ε.), υπό την επιφύλαξη ότι η εγκατάσταση ή η λειτουργία τους δεν 
απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καταρτίζεται Πρότυπο Μνηµονίου 
Συναντίληψης και Συνεργασίας µε απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, 
ύστερα από γνώµη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου (Κ.Α.Σ.) ή του Κεντρικού 
Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων (Κ.Σ.Ν.Μ.). Το κείµενο του Πρότυπου Μνηµονίου 
Συναντίληψης και Συνεργασίας παρατίθεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος του παρόντος κεφαλαίου. 
  
    2. Αντικείµενο του Μνηµονίου της παραγράφου 1 αποτελεί η περιγραφή των 
προϋποθέσεων, των συνθηκών και του τρόπου για: 
    (α) Τη διεξαγωγή των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών κατά τη φάση 
κατασκευής Μ.Ι.Ε., καθώς και της προστασίας των αρχαιολογικών ευρηµάτων από την 
άποψη της φύλαξης, συντήρησης, τεκµηρίωσης και ανάδειξής τους δυνάµει των 
διατάξεων του ν. 3028/2002 (Α' 153). 
      (β) Τη διαχείριση και προστασία των αρχαιολογικών ευρηµάτων και την ανάδειξη 
µνηµείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002, τα οποία βρίσκονται στους 
χώρους κατασκευής εντός της ζώνης κατάληψης των βασικών και συνοδών έργων. 
    (γ) Την προστασία µνηµείων που ενδέχεται να επηρεαστούν από τις εργασίες 
κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3028/2002. 
  
    3. Για κάθε Μ.Ι.Ε. συντάσσεται, µετά την έγκριση της χωροθέτησης του έργου κατ' 
άρθρα 10 έως 17 του ν. 3028/2002 και σε συνεννόηση µε το «Γραφείο Συντονισµού και 
Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Εργασιών στο πλαίσιο Μεγάλων Έργων», (Γραφείο), 
Ειδικό Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας, κατά το Πρότυπο του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
ΙΙ, που υπογράφεται από τους αρµόδιους Προϊσταµένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και τον Κύριο του Έργου. Στο Ειδικό 
Μνηµόνιο είναι δυνατόν να περιλαµβάνονται και πρόσθετοι όροι οι οποίοι αφορούν στο 
οικείο Έργο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν είναι αντίθετοι προς τις κείµενες διατάξεις ή τους 
όρους του Προτύπου. 
  
    4. Το περιεχόµενο του εκάστοτε Μνηµονίου καθίσταται δεσµευτικό για τα µέρη µετά 
την υπογραφή του. Παράβαση των όρων επισύρει τις κυρώσεις του άρθρου 10 του 
παρόντος. 
  
Άρθρο 7 
Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης 
  
    1. Κατά την αρχική φάση των τεχνικών µελετών, κατά την οποία εξετάζεται η κατά 
την παρ. 3 του άρθρου 6 χωροθέτηση της ζώνης κατάληψης του Έργου, συντάσσεται, µε 
αίτηµα του Κυρίου του Έργου προς το Γραφείο του Υπουργείου Πολιτισµού και 



Τουρισµού, Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκµηρίωσης (Ε.Α.Α.Τ.) εντός προθεσµίας 
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία εξασφάλισης από πλευράς του Κυρίου του 
Έργου του απαραίτητου εξοπλισµού για την εκπόνηση της Ε.Α.Α.Τ. 
  
    2. Ο Κύριος του Έργου διαθέτει στις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων την απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδοµή, όπως αναλώσιµα είδη, εξοπλισµός αρχαιολογικής έρευνας, και το 
αναγκαίο προσωπικό, όπως τοπογράφο - µηχανικό, σχεδιαστή µέσω συστηµάτων Η/Υ 
κ.λπ. για την εκπόνηση της Ε.Α.Α.Τ. 
  
    3. Μετά τη σύνταξη της Ε.Α.Α.Τ. και εφόσον εγκριθεί η χωροθέτηση του Μ.Ι.Ε. κατά 
την παρ. 3 του άρθρου 6, το Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού συµµετέχει σε όλα τα 
στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε το ισχύον σχετικό νοµοθετικό πλαίσιο. 
  
Άρθρο 8 
Επιστηµονικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό 
  
    1. Ο αριθµός και η ειδικότητα του αναγκαίου επιστηµονικού και εργατοτεχνικού 
προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο 
Μ.Ι.Ε. καθορίζεται µε διοικητική πράξη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς ή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης, 
Μουσείων και Τεχνικών Έργων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των αρµόδιων 
Περιφερειακών Υπηρεσιών και κοινοποιείται στον Κύριο του Έργου µαζί µε το 
χρονοδιάγραµµα των εργασιών, που µπορεί να τροποποιείται ανάλογα µε την πορεία και 
το είδος των εργασιών που απαιτούνται σε κάθε στάδιο της αρχαιολογικής έρευνας. Με 
την ίδια διαδικασία αυξάνεται ή µειώνεται ο αριθµός και επανακαθορίζεται η ειδικότητα 
του επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, ανάλογα µε την πορεία των 
αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, το είδος και τον αριθµό των ευρηµάτων. 
  
    2. Από το ανωτέρω προσωπικό, το εξήντα τοις εκατό (60%) κάθε επί µέρους 
κατηγορίας προσλαµβάνεται εφόσον διαθέτει εξειδικευµένη και συναφή εµπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών για τους αρχαιολόγους και έξι (6) µηνών για το υπόλοιπο 
προσωπικό. Για το υπόλοιπο σαράντα τοις εκατό (40%) κάθε επί µέρους κατηγορίας δεν 
απαιτείται εµπειρία. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται από τον Κύριο του Έργου, 
ύστερα από έγγραφη σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, και προσλαµβάνεται από αυτόν. 
  
    3. Αν για λόγους που παρεµποδίζουν την πορεία των αρχαιολογικών ερευνών και 
εργασιών επιβάλλεται η αντικατάσταση µέλους ή µελών του επιστηµονικού και 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εφαρµόζεται η προηγούµενη παράγραφος. 
  
    4. Οι αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο Μ.Ι.Ε. διενεργούνται από τις 
αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι οποίες θα αναφέρονται τακτικά στο Γραφείο σχετικά 
µε την πορεία αυτών σε κάθε στάδιο εκτέλεσής τους. Οι εργαζόµενοι στα αρχαιολογικά 
έργα, καθώς και σε ενδεχόµενα έργα προστασίας και ανάδειξης µνηµείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ιστορικών τόπων στο πλαίσιο εκτέλεσης Μ.Ι.Ε., υποχρεούνται να εκτελούν 
την εργασία που τους ανατίθεται λαµβάνοντας εντολές και οδηγίες από τους 
Προϊσταµένους των αρµοδίων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού, οι οποίοι ελέγχουν την πρόοδο και την καλή, εν γένει, εκτέλεση της εργασίας 
τους. 
  
    5. Ο Κύριος του Έργου υποχρεούται να αναφέρεται αναλυτικά και ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα στο Γραφείο σχετικά µε τα πάσης φύσεως ζητήµατα που προκύπτουν στο 
πλαίσιο εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών για την έγκαιρη αντιµετώπισή 
τους από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. 
  
Άρθρο 9 
Έκθεση αποτελεσµάτων αρχαιολογικής έρευνας 
  
    1. Με την ολοκλήρωση τυχόν σωστικής ανασκαφικής έρευνας στο σύνολο ή σε 
τµήµατα του χώρου κατάληψης του βασικού και των συνοδών έργων, οι αρµόδιες 
Εφορείες Αρχαιοτήτων οφείλουν να ενηµερώσουν αυθηµερόν το Γραφείο ώστε αυτό να 
προβεί στον προγραµµατισµό των απαιτούµενων ενεργειών. Εν συνεχεία και εντός 



δεκαπέντε (15) ηµερών, µέσα στην οποία ολοκληρώνεται η προκαταρκτική τεκµηρίωση 
και έκθεση των αποτελεσµάτων της αρχαιολογικής έρευνας, οι οικείες Εφορείες 
Αρχαιοτήτων καταθέτουν τεκµηριωµένο το σχετικό φάκελο στο Γραφείο ώστε το θέµα να 
εισαχθεί εκτάκτως ή κατ' απόλυτη προτεραιότητα στην επόµενη προγραµµατισµένη 
Συνεδρία του αρµόδιου κεντρικού γνωµοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού, Κ.Α.Σ. ή Κ.Σ.Ν.Μ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 
3028/2002. Η γνωµοδότηση συντάσσεται την εποµένη της Συνεδρίας του αρµόδιου 
γνωµοδοτικού οργάνου του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού και προωθείται προς 
έκδοση η σχετική απόφαση, κατ' απόλυτη προτεραιότητα. 
  
    2. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης και εφόσον µε αυτή επιτραπεί η συνέχιση 
των εργασιών εκτέλεσης του Μ.Ι.Ε., κατά τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 17 του ν. 
3028/2002, το Γραφείο, σε συνεννόηση µε τις αρµόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, 
ενηµερώνει τον Κύριο του Έργου για το χρονοδιάγραµµα των περαιτέρω αρχαιολογικών 
εργασιών, που τυχόν προβλέπονται σε αυτή, και για τον αριθµό και την ειδικότητα του 
επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απαιτηθεί ώστε να τηρηθεί το 
οικείο χρονοδιάγραµµα. Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω εργασιών οι αρµόδιες 
Εφορείες Αρχαιοτήτων αποδίδουν εγγράφως, αµέσως και χωρίς καµµία καθυστέρηση 
ελεύθερο τον χώρο στον Κύριο του Έργου για τη συνέχιση των εργασιών σύµφωνα µε 
τους όρους της προαναφερόµενης απόφασης και ενηµερώνουν σχετικά το Γραφείο. 
  
Άρθρο 10 
Κυρώσεις 
  
    1. Σε περίπτωση αποδεδειγµένης παράβασης των άρθρων του Μνηµονίου 
Συναντίληψης και Συνεργασίας, εκτός από τις κυρώσεις της κείµενης νοµοθεσίας, και 
ιδίως του ν. 3028/2002, επιβάλλονται για τις παρακάτω παραβάσεις α' έως ζ' οι εξής 
κυρώσεις: 
    α) Σε περίπτωση καταστροφής αρχαιοτήτων µε υπαιτιότητα του επιβλέποντος 
αρχαιολόγου πεδίου ή του Κυρίου του Έργου επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις οι οποίες 
προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου 56 του ν. 3028/2002, µη αποκλειοµένης 
αποζηµίωσης κατά τις διατάξεις του Α.Κ. 
    β) Αν δεν δηλωθούν αµέσως οι αρχαιότητες που εντοπίζονται στο πλαίσιο εκτέλεσης 
του έργου, µε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου ή των εργαζοµένων στο έργο 
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 58 του ν. 3028/2002, µη αποκλειόµενης 
αποζηµίωσης κατά τις διατάξεις του Α.Κ. 
    γ) Αν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα µε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου, το 
χρονοδιάγραµµα των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών παύει να είναι δεσµευτικό και 
αναστέλλονται, µε απόφαση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισµού και 
Τουρισµού, όλες οι σχετικές προθεσµίες, που ορίζονται στο Μνηµόνιο Συναντίληψης και 
Συνεργασίας, για ισόχρονο διάστηµα µε εκείνο που περιλαµβάνεται στο αρχικά 
συµφωνηθέν χρονοδιάγραµµα, από τα συµβαλλόµενα µέρη. 
    δ) Αν παρακωλύεται το έργο της Εφορείας Αρχαιοτήτων, για την εκτέλεση των 
αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, µε ευθύνη του Κυρίου του Έργου, και υπό την 
επιφύλαξη των προβλεπόµενων ποινικών κυρώσεων, θα παρατείνεται ο χρόνος διακοπής 
των εργασιών του Έργου για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η παρακώλυση του έργου της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων µη αποκλειόµενης αποζηµίωσης κατά τις διατάξεις του Α.Κ. 
    ε) Αν ο Κύριος του Έργου αρνηθεί να χρηµατοδοτήσει τις εργασίες συντήρησης, 
ταξινόµησης, αποθήκευσης και καταγραφής του υλικού µε σκοπό τη δηµοσίευση, µετά το 
πέρας της σωστικής ανασκαφικής έρευνας, σύµφωνα µε το Μνηµόνιο, τότε 
αναστέλλονται οι εργασίες του Έργου µέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
Κυρίου του Έργου για τη χρηµατοδότηση των συγκεκριµένων εργασιών, µη 
αποκλειόµενης κάθε άλλης αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Κ., αλλά και 
εφαρµογής των σχετικών διατάξεων του ν.3028/2002. 
    στ) Αν δεν υποβάλλονται από τον Κύριο του Έργου στις αρµόδιες Εφορείες 
Αρχαιοτήτων, εντός των οριζοµένων στο Μνηµόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας 
προθεσµιών, οι εκθέσεις σχετικά µε την πορεία των ερευνών και εργασιών, ο χρόνος 
διακοπής των εργασιών του Έργου θα παρατείνεται για όσο χρονικό διάστηµα συντρέχει 
καθυστέρηση υποβολής των σχετικών εκθέσεων, µη αποκλειόµενης κάθε άλλης 
απαίτησης προς αποζηµίωσης µε βάση τις διατάξεις του Α.Κ., ενώ παράλληλα θα 
αντικαθίσταται άµεσα ο επιβλέπων αρχαιολόγος πεδίου. 
  



    2. Αν διαπιστωθεί από πλευράς της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων ότι ο υπεύθυνος 
αρχαιολόγος προκαλεί αποδεδειγµένα και υπαίτια προσκόµµατα στην εκτέλεση των 
εργασιών του Έργου, αντικαθίσταται µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 
Αρχαιοτήτων. 
  
Άρθρο 11 
Εφαρµογή ισχυουσών διατάξεων 
  
    Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγεται η εφαρµογή των διατάξεων του 
ν. 3028/2002, καθώς και των λοιπών διατάξεων για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
  
Άρθρο 12 
Οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης 
  
    Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3489/2006 (Α' 205) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «2. Τα όρια της Ζ.ΚΑΙ.Θ. καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» (Α.Ζ.Κ.) και του Οργανισµού 
Θεσσαλονίκης του άρθρου 5 του ν.1561/1985 (Α'148). 
    Για την εκπλήρωση του σκοπού της Α.Ζ.Κ. µπορεί να παραχωρούνται σε αυτή χώροι 
προς χρήση. Αν η παραχώρηση γίνεται από ιδιωτικούς φορείς, υπογράφεται σχετικό 
µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ των νοµίµων εκπροσώπων του φορέα παραχώρησης και 
της Α.Ζ.Κ.» 
  
Άρθρο 13 
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 
  
    1. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «2. Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται απο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας µε 
την επωνυµία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» ύστερα από γνώµη της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής Ανάπτυξης της Ζ ΚΑΙ Θ. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση 
αρµόδιων Υπουργών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την 
ίδια διαδικασία µπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο.» 
  
    2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 αναδιατυπώνεται ως εξής: 
  
    «3. Με απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας, µπορεί να εξειδικεύονται τα έργα που 
αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, να ορίζονται οι αρµόδιοι φορείς, το 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των έργων αυτών, οι πηγές χρηµατοδότησής τους και να 
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.» 
  
    3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 3489/2006 η φράση «Επιτροπή 
Επιτροπείας Ανάπτυξης» αντικαθίσταται µε τη φράση «Συµβουλευτική Επιτροπή 
Ανάπτυξης». 
  
Άρθρο 14 
Αντικατάσταση του άρθρου 3 του ν. 3489/2006 
  
    Το άρθρο 3 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 3 
Ίδρυση Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» 
  



    1. Ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία µε τη επωνυµία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» 
(«Εταιρεία»), µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εταιρεία 
επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δηµοσίου συµφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή 
τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ. Η εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο 
δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, και λειτουργεί µε τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονοµίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόµου και του 
καταστατικού της και συµπληρωµατικά, των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (Α'37), 
εξαιρείται δε από τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α' 314). 
  
    2. Η διοίκηση της εταιρείας, η οργάνωση και η λειτουργία της, οι αρµοδιότητες των 
οργάνων της και κάθε ειδικότερο θέµα ρυθµίζονται µε το καταστατικό της, το οποίο 
καταρτίζεται από το ∆.Σ. αυτής και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται το καταστατικό 
της Εταιρείας.» 
  
Άρθρο 15 
Μετοχικό Κεφάλαιο 
  
    1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3489/2006 αναδιατυπώνεται ως 
εξής: 
  
    «Για την άσκηση των δικαιωµάτων του ως µετόχου, το ∆ηµόσιο εκπροσωπείται από 
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.» 
  
    2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3489/2006 (Α' 205) 
αναδιατυπώνεται ως εξής: 
  
    «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, το ∆ηµόσιο µπορεί να µεταβιβάζει τις µετοχές του σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο από τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο, προτιµώµενων, µεταξύ 
αυτών, των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου.» 
  
Άρθρο 16 
Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 3489/2006 
  
    Το άρθρο 6 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 6 
Οργάνωση και Λειτουργία της Εταιρείας 
  
    1. Για την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας καταρτίζονται οι ακόλουθοι 
κανονισµοί: 
    α) Ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Με τον Κανονισµό αυτόν καθορίζεται η 
οργανωτική δοµή της εταιρείας, ο αριθµός του προσωπικού της εταιρείας, η κατανοµή 
αυτού σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, τα καθήκοντά του, η ευθύνη του κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του, τα κριτήρια αξιολόγησής του, η εξέλιξή του, τα κλιµάκια 
αµοιβών και αποδοχών, η εκπαίδευση και η επιµόρφωσή του και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια. Ο Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
    β) Ο Κανονισµός Μισθώσεων. Οι µισθώσεις ακινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα 
στην εταιρεία ή παραχωρούνται σε αυτή µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση εξαιρούνται από 
τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 (Α' 30). Οι µισθώσεις αυτές διέπονται από τις διατάξεις του 
εν λόγω Κανονισµού και των άρθρων 574 έως 618 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.). Ο 
Κανονισµός Μισθώσεων καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και 
εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  
    2. Οι συµβάσεις προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτει η εταιρεία 
διέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αντίστοιχες συµβάσεις του ∆ηµοσίου και των 
νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα. 



  
    3. Οι συµβάσεις εκτέλεσης έργων που συνάπτει η εταιρεία διέπονται από τις διατάξεις 
που διέπουν τις αντίστοιχες συµβάσεις του ∆ηµοσίου και των νοµικών προσώπων και 
επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα. 
  
    4. Η εταιρεία µπορεί, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, να συνάπτει 
προγραµµατικές συµβάσεις µε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την εκτέλεση, 
τη διοίκηση και το συντονισµό των πάσης φύσεως έργων της αρµοδιότητάς της.» 
  
Άρθρο 17 
Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 3489/2006 
  
    Το άρθρο 7 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 7 
Όργανα ∆ιοίκησης της Εταιρείας 
  
    1. Όργανα διοίκησης της εταιρείας αποτελούν η Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο (∆.Σ.) αυτής. 
  
    2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και ασκεί τις 
αρµοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόµο, στο καταστατικό της εταιρείας και, 
συµπληρωµατικά, στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 
  
    3. Η εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από επτά µέλη 
κατ' ανώτατο όριο, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ιδιότητες 
οι οποίες συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου 
και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν θεµελιώνουν δικαίωµα για 
πρόσθετη αµοιβή. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να προέρχονται από τον 
επιχειρηµατικό, τον επιστηµονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, καθώς και από το 
χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και πρέπει να διακρίνονται 
για το επιστηµονικό κύρος, τις ειδικές γνώσεις και την εµπειρία τους επί θεµάτων που 
ορίζονται από το σκοπό της εταιρείας. 
  
    4. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τακτικά και αναπληρωµατικά, διορίζονται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δηµοσιοποιείται. H θητεία τους είναι τριετής και µπορεί να 
ανανεώνεται µία φορά, για ίσο χρόνο. 
  
    5. Για την ανάληψη της θέσης του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου απαιτείται, 
τουλάχιστον, πτυχίο πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου και 
αντίστοιχου ιδρύµατος της αλλοδαπής και υπηρεσία επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη σε 
θέση αυξηµένης ευθύνης στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα. Το πρόσωπο αυτό ορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από 
δηµόσια προκήρυξη της θέσης. Η προκήρυξη γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται η 
διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου. 
  
    6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας καθορίζεται η αποζηµίωση του Προέδρου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου 
και των µελών του ∆.Σ. της εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του άρθρου 2 του ν. 
3899/2010 (Α' 212). 
  
    7. Το ∆.Σ. της εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και 
ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, στο καταστατικό της 
εταιρείας και, συµπληρωµατικά, στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύµφωνα µε το 
καταστατικό της εταιρείας.» 
  
Άρθρο 18 
Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 3489/2006 
  



    Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
    «2. Από την έναρξη της λειτουργίας της εταιρείας µπορεί να αποσπάται σε αυτή 
προσωπικό, µε ειδικά προσόντα ή εµπειρία, από δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισµούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµοσίου 
τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά. Οι αποσπάσεις διενεργούνται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού, µετά από αίτηµα του ∆.Σ. της εταιρείας και του ενδιαφερόµενου και κατά 
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Οι αποσπώµενοι στην εταιρεία λαµβάνουν από 
αυτήν το σύνολο των αποδοχών και των πάσης φύσεως γενικών ή ειδικών επιδοµάτων, 
που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση, πλην αυτών που συνδέονται µε την ενεργό 
άσκηση των καθηκόντων τους. 
    Στο προσωπικό της εταιρείας περιλαµβάνεται και µία θέση νοµικού συµβούλου µε 
πάγια αντιµισθία. Η πρόσληψη του νοµικού συµβούλου πραγµατοποιείται από το ∆.Σ. της 
εταιρείας, µετά από δηµόσια προκήρυξη της θέσης, και εγκρίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.» 
  
Άρθρο 19 
Εποπτεία και υποχρεώσεις της εταιρείας 
  
    1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3489/2006 αναδιατυπώνεται ως εξής: 
  
    «1. Η εταιρεία, πέρα από την εποπτεία που ασκείται κατά τον κ.ν. 2190/1920, 
υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
    2. Στην περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3489/2006, µετά τη λέξη 
«αναθεωρείται» διαγράφεται η φράση «µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Μακεδονίας - Θράκης» και προστίθεται η φράση «µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 
  
Άρθρο 20 
Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 3489/2006 
  
    Το άρθρο 13 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 13 
Συµβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης 
  
    1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας Α.Ε.» 
συνεπικουρείται στο έργο του από την Επιτροπή Εποπτείας Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., η 
οποία λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση ως συµβουλευτικό όργανο. 
  
    2. Η Επιτροπή συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και αποτελείται έως δεκαπέντε µέλη, τα οποία µπορούν να προέρχονται από 
τον επιχειρηµατικό, τον επιστηµονικό - τεχνικό και τον ερευνητικό χώρο, τόσο από την 
Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, και πρέπει να διακρίνονται για τις ειδικές γνώσεις και 
την εµπειρία τους επί θεµάτων που ορίζονται από το σκοπό της εταιρείας. 
  
    3. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη της θέσης. H θητεία 
τους είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. Με όµοια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του. 
  
    4. Κατ' εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 3, εφόσον συντρέχει σπουδαίος 
λόγος, µπορεί να µεταβάλλεται η σύνθεση των µελών της Επιτροπής µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  
    5. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά µία φορά κάθε έξι µήνες και εκτάκτως κατά την 
κρίση του Προέδρου της. Η γραµµατειακή υποστήριξη του έργου της Επιτροπής 
διενεργείται από τους υπαλλήλους της εταιρείας.» 
  
Άρθρο 21 
Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 3489/2006 



  
    Το άρθρο 14 του ν. 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 14 
Αρµοδιότητες της Επιτροπής 
  
    1. Η Επιτροπή αποτελεί όργανο κοινωνικού και επιστηµονικού διαλόγου επί θεµάτων 
που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασµό και την εφαρµογή της πολιτικής βιώσιµης 
ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ., καθώς και επί θεµάτων πολιτικής ανάπτυξης της έρευνας, της 
καινοτοµίας, της διασύνδεσης των επιχειρήσεων µε την έρευνα και την καινοτοµία και 
της προώθησης της επιχειρηµατικότητας σε καινοτόµους δραστηριότητες, προϊόντα και 
υπηρεσίες. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της, συντάσσει προτάσεις και 
εισηγήσεις για τα θέµατα του προηγούµενου εδαφίου σε τακτικά διαστήµατα κατά τις 
προγραµµατισµένες συνεδριάσεις της, και εκτάκτως µετά από αίτηµα του ∆.Σ. ή του 
αρµόδιου Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
    Επίσης, η Επιτροπή µπορεί να διατυπώνει και εισηγήσεις προς τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επί: 
    α) του περιεχοµένου και της εφαρµογής του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της 
Ζ.ΚΑΙ.Θ., 
    β) του περιεχοµένου και της εφαρµογής του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας, 
    γ) του ετήσιου προϋπολογισµού της εταιρείας, καθώς και της έκθεσης τεκµηρίωσής 
του, 
    δ) του ετήσιου απολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, 
    ε) της ετήσιας έκθεσης για την πορεία της έρευνας και της καινοτοµίας στη Ζ.ΚΑΙ.Θ., 
    στ) κάθε άλλου θέµατος, για το οποίο ζητά τη συνδροµή της το ∆.Σ. ή ο Υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  
    2. Η Επιτροπή µπορεί να ζητά στοιχεία και πληροφορίες για θέµατα που εµπίπτουν 
στην αποστολή της από κάθε φορέα του δηµόσιου, ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού 
φορέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ειδικά οι φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα οφείλουν να διαβιβάζουν τα αιτούµενα στοιχεία χωρίς καθυστέρηση. 
    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µπορεί, κατά τις συνεδριάσεις της, να καλεί εκπροσώπους 
των φορέων του προηγούµενου εδαφίου, προκειµένου να αναπτύσσουν προφορικά, 
ενώπιόν της, τις απόψεις τους επί θεµάτων της αρµοδιότητάς τους.» 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
  
Άρθρο 22 
Ορισµοί 
  
    1. Για τους σκοπούς των άρθρων 22 έως 33 εφαρµόζονται οι ορισµοί του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κεφαλαίου. 
  
    2. Βιοµηχανικά προϊόντα, που καλύπτονται από τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία και τα 
οποία χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε το σκοπό που προορίζονται, εγκαθίστανται και 
συντηρούνται κατάλληλα και τα οποία είτε δεν έχουν πλήρως συµµορφωθεί µε τις 
εφαρµοστέες απαιτήσεις είτε είναι πιθανόν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια χρηστών 
και καταναλωτών, αποσύρονται από την αγορά, περιορίζεται ή και απαγορεύεται η 
διαθεσιµότητά τους και ενηµερώνονται σχετικά, όπου προβλέπεται, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα άλλα κράτη - µέλη. 
  
    3. Οι αναγνωρισµένοι φορείς, τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών και οι 
κοινοποιηµένοι φορείς που εµπλέκονται στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης των 
προϊόντων, οφείλουν να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της τεχνικής νοµοθεσίας που 
τους αφορούν και να τηρούν απαρέγκλιτα τις προϋποθέσεις λειτουργίας που τους 
επιβάλλονται. 
  
Άρθρο 23 
Πεδίο εφαρµογής 
  



    1. Οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 εφαρµόζονται σε όλα τα βιοµηχανικά προϊόντα 
και τις υπηρεσίες ποιότητας, που καλύπτονται από την τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV. 
  
    2. Το σύνολο της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας στο οποίο βρίσκουν εφαρµογή οι 
διατάξεις των άρθρων 22 έως 33 αποτυπώνεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, το οποίο 
µπορεί να τροποποιείται ή να επικαιροποιείται, µε κοινή απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου 
Υπουργού, ανάλογα µε την εξέλιξη και την επέκταση του πεδίου της τεχνικής 
βιοµηχανικής νοµοθεσίας. 
  
Άρθρο 24 
Εθνική αρχή για την εποπτεία της αγοράς βιοµηχανικών προϊόντων και 
υπηρεσιών ποιότητας 
  
    1. Αρµόδια υπηρεσία για εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 22 έως 33 ορίζεται η 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας. 
  
    2. Με την αρµοδιότητά της αυτή και σε εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού 
765/2008/ΕΚ «για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της 
αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισµού 
(ΕΟΚ) αριθµ. 339/93 του Συµβουλίου» η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας αποτελεί την 
Εθνική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς για την Ελληνική Επικράτεια σε όλα τα βιοµηχανικά 
προϊόντα και τις υπηρεσίες ποιότητας που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. 
    Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας είναι αρµόδια για το συντονισµό των λοιπών αρχών 
εποπτείας της αγοράς στο πλαίσιο του Κανονισµού 765/2008 ΕΚ για τις ανάγκες 
επικοινωνίας της Χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναλαµβάνει την εκπροσώπηση της χώρας στα 
αντίστοιχα όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµµετέχει στις διµερείς ή 
πολυµερείς συµφωνίες που συνάπτει η χώρα για θέµατα εποπτείας αγοράς σε τοµείς 
βιοµηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας. 
  
    3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του 
κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται µέσα σε έξι µήνες από τη 
δηµοσίευση του παρόντος εξειδικεύεται η οργανωτική, υλικοτεχνική και διοικητική 
υποδοµή της αρµόδιας υπηρεσίας για την υποστήριξη και τη λειτουργία του συστήµατος 
εποπτείας της αγοράς, οι αποζηµιώσεις και λοιπές δαπάνες των ελεγκτών, καθώς και οι 
διαδικασίες για την οικονοµική βιωσιµότητα του όλου συστήµατος εποπτείας της αγοράς. 
  
Άρθρο 25 
Εξουσιοδοτική διάταξη 
  
    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ανατίθεται τµήµα της άσκησης 
των διαδικασιών ελέγχου και εργαστηριακής τεκµηρίωσης της εποπτείας της αγοράς σε 
υπηρεσίες ή φορείς του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται 
µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 (Α' 28), µέσω προγραµµατικής 
συµφωνίας στην οποία καθορίζονται επακριβώς τα πεδία ελέγχου, τα χρονοδιαγράµµατα 
ελέγχου, καθώς και οι εργαστηριακές δοκιµές που κρίνονται κατά περίπτωση αναγκαίες 
για την τεκµηρίωση των διαδικασιών του ελέγχου. Στο τµήµα του έργου που ανατίθεται 
δεν περιλαµβάνεται η έκδοση διοικητικών πράξεων και η επιβολή κυρώσεων. 
  
Άρθρο 26 
Σύσταση Συντονιστικού Συµβουλίου Εποπτείας Αγοράς 
  
    1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συντονιστικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγοράς 
βιοµηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών ποιότητας. 
  
    2. Το Συντονιστικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγοράς αποτελεί γνωµοδοτικό όργανο προς 
την Εθνική Αρχή εποπτείας της αγοράς για το συντονισµό των υπηρεσιών της διοίκησης, 
τον προγραµµατισµό, την παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου προγράµµατος 



και τον απολογισµό του ελεγκτικού συστήµατος. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποτελείται από έντεκα 
(11) µέλη, τα οποία ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών και στη σύνθεσή του µετέχουν: 
    α. Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας, ως Πρόεδρος. 
    β. Ο προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Βιοµηχανικής Πολιτικής και Εποπτείας 
Φορέων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. 
    γ. Ο προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων του Υπουργείου Οικονοµικών. 
    δ. Ο προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης Προστασίας του Καταναλωτή. 
    ε. Ο προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 
    στ. Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας. 
    ζ. Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πιστοποίησης της Γενικής Γραµµατείας 
Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 
    η. Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης ∆ιαπιστευµένων Φορέων Επιθεώρησης-
Πιστοποίησης. 
    θ. Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων. 
    ι. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Εισαγωγέων Ελλάδας. 
   ια. Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών. 
    Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη του Συµβουλίου παρέχεται από τη 
∆ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας. 
    Η σύνθεση του Συµβουλίου µπορεί να διευρύνεται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους τα µέλη του Συµβουλίου έχουν υποχρέωση 
τήρησης των αρχών της αντικειµενικότητας και αµεροληψίας. Ο Πρόεδρος και τα µέλη 
του Συµβουλίου υποχρεούνται στην τήρηση εµπιστευτικότητας εµπορικών πληροφοριών 
και µετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από το Συµβούλιο. 
  
    3. Το Συντονιστικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγοράς έχει ως αρµοδιότητες: 
    α) Την παρακολούθηση του ετήσιου εθνικού προγράµµατος εποπτείας αγοράς της 
χώρας µας στο πλαίσιο του Κανονισµού 765/2008/ΕΚ, τον ετήσιο απολογισµό του 
ελεγκτικού συστήµατος και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσής του, τον οικονοµικό 
απολογισµό του ετήσιου προγράµµατος ελέγχων της αγοράς και την υποβολή τον 
Ιανουάριο κάθε έτους σχετικής έκθεσης προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
    β) Το συντονισµό και την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων 
υπηρεσιών και φορέων, που δραστηριοποιούνται στους τοµείς αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης, µετρολογίας, διαπίστευσης, πιστοποίησης, επιθεώρησης και εποπτείας της 
αγοράς, συµπεριλαµβανοµένων και των κλαδικών, επαγγελµατικών και καταναλωτικών 
οργανώσεων για την άντληση των κατάλληλων πληροφοριών και στοιχείων στην άσκηση 
του ελέγχου. 
    γ) Την κατάρτιση και επικαιροποίηση κατευθυντήριων γραµµών, τη διενέργεια 
συγκρίσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των ρητρών διασφάλισης, την άσκηση 
προκαταρκτικών ή βοηθητικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την εφαρµογή της 
κοινοτικής νοµοθεσίας, την εφαρµογή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας και συνεργασίας 
µε τρίτες χώρες, καθώς και την προώθηση των πολιτικών που εφαρµόζονται στους εν 
λόγω τοµείς σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο. 
    δ) Την εισήγηση και προώθηση δράσεων ενηµέρωσης και προβολής για την εποπτεία 
της αγοράς οι οποίες υποβοηθούν, στηρίζουν, βελτιώνουν τους ελεγκτικούς µηχανισµούς 
του συστήµατος και καλλιεργούν την αντίληψη στον καταναλωτή και το χρήστη για την 
ορθή συµβολή του ελέγχου της αγοράς στην παραγωγή, τη διακίνηση και την εµπορία 
των προϊόντων. 
  
    4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
εξειδικεύονται οι συναφείς αρµοδιότητες του Συντονιστικού Συµβουλίου Εποπτείας 
Αγοράς και τα ειδικότερα θέµατα λειτουργίας του. Με όµοια απόφαση µπορούν να του 
ανατίθενται και επιπρόσθετες αρµοδιότητες. 
  
Άρθρο 27 
Τήρηση Μητρώου Ελεγκτών 
  
    1. Για την άσκηση των ελεγκτικών διαδικασιών και την πραγµατοποίηση των ελέγχων 
στο πεδίο της αγοράς, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας καταρτίζει και τηρεί Μητρώο 
Εγκεκριµένων Ελεγκτών, το οποίο ανανεώνει και επικαιροποιεί ετησίως. 



    Όλα τα κλιµάκια των ελεγκτών που ασκούν ελέγχους σε φορείς και προϊόντα 
προέρχονται από το Μητρώο Εγκεκριµένων Ελεγκτών. Η ένταξη στο Μητρώο 
Εγκεκριµένων Ελεγκτών απαιτεί την εξειδικευµένη εκπαίδευση ή εµπειρία στους κανόνες 
και τις απαιτήσεις της εναρµονισµένης ευρωπαϊκής, καθώς και της εθνικής τεχνικής 
βιοµηχανικής νοµοθεσίας. 
  
    2. Οι Ελεγκτές προέρχονται από το προσωπικό της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, 
των άλλων συναρµόδιων Υπουργείων, των αρµόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης, των Ανεξαρτήτων Αρχών, καθώς και από το εξειδικευµένο προσωπικό 
των φορέων που σχετίζονται µε το αντικείµενο του ελέγχου. Ελεγκτές µπορεί να είναι και 
ιδιώτες εµπειρογνώµονες µε γνώση, εµπειρία και εξειδίκευση στο αντικείµενο του 
ελέγχου. 
  
    3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και, όπου απαιτείται, των συναρµόδιων 
Υπουργών, ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στα κριτήρια και στο όργανο 
αξιολόγησης, στις διαδικασίες επιλογής των ελεγκτών, στα προγράµµατα εκπαίδευσης και 
εξειδίκευσης αυτών, στην έγκριση της τεχνικής τους επάρκειας, στην κατάρτιση και στην 
επικαιροποίηση του Μητρώου, καθώς και στις διαδικασίες που τηρούνται για τη σύνθεση 
των κλιµακίων ελέγχου. 
  
Άρθρο 28 
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης των προϊόντων και εργαστηριακοί έλεγχοι 
  
    Για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης των βιοµηχανικών προϊόντων µε την ισχύουσα 
τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας εκπονεί και εφαρµόζει 
σε ετήσια βάση πρόγραµµα ελέγχων στα χαρακτηριστικά των προϊόντων σε επαρκή 
κλίµακα και σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας. Οι έλεγχοι περιλαµβάνουν την 
εξέταση της τεχνικής τεκµηρίωσης, του τεχνικού φακέλου των προϊόντων, των άλλων 
συνοδευτικών εγγράφων τους, καθώς και µακροσκοπικούς και εργαστηριακούς ελέγχους, 
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, έπειτα από τις σχετικές δειγµατοληψίες. Στους ελέγχους 
αυτούς λαµβάνονται υπόψη οι βασικές απαιτήσεις της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας, 
οι προδιαγραφές των προϊόντων, τα πρότυπα, η επικινδυνότητα των προϊόντων, οι 
ενδεχόµενες καταγγελίες καταναλωτών και χρηστών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία 
    Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µπορεί να απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να 
θέτουν στη διάθεσή της τα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες που κρίνει αναγκαία για 
τους σκοπούς της διεξαγωγής της εποπτείας, συµπεριλαµβανοµένης της εισόδου των 
ελεγκτών στις εγκαταστάσεις των οικονοµικών φορέων και της λήψης των απαιτούµενων 
δειγµάτων προϊόντων. 
    Όταν οι οικονοµικοί φορείς θέτουν στη διάθεση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας 
εκθέσεις ελέγχου ή πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τη συµµόρφωση και έχουν εκδοθεί 
από διαπιστευµένο οργανισµό αξιολόγησης της συµµόρφωσης, αυτή υποχρεούται να 
λαµβάνει υπόψη τις ανωτέρω εκθέσεις και πιστοποιητικά. 
    Ειδικά στις περιπτώσεις διερεύνησης καταγγελιών, τηρούνται οι προθεσµίες που 
προβλέπονται στα άρθρα του Πρώτου Κεφαλαίου του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 
2690/1999). Το κόστος των απαιτούµενων για τη διερεύνηση της καταγγελίας 
εργαστηριακών δοκιµών βαρύνει τον καταγγέλλοντα σε περίπτωση αβάσιµης καταγγελίας 
και τον ελεγχόµενο σε περίπτωση βάσιµης καταγγελίας. 
  
    2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι που πραγµατοποιούνται στα προϊόντα για τεκµηρίωση της 
συµµόρφωσής τους ως προς τις βασικές απαιτήσεις της τεχνικής βιοµηχανικής 
νοµοθεσίας αποφασίζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας και της κατά περίπτωση συναρµόδιας Υπηρεσίας. Οι έλεγχοι διενεργούνται 
από διαπιστευµένα εργαστήρια ή, αν δεν υπάρχουν διαπιστευµένα, από εγκεκριµένα κατά 
περίπτωση εργαστήρια, όπως ορίζει η κείµενη τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία. 
  
    3. Αν τα προϊόντα φέρουν ή υπόκεινται στην υποχρέωση να φέρουν σήµανση CE, οι 
έλεγχοι που διενεργούνται πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις όλων των σχετικών µε το 
προϊόν διατάξεων της εθνικής νοµοθεσίας και της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µπορεί, για τις ανάγκες των εργαστηριακών ελέγχων, να 
συνάπτει διµερείς συµβάσεις συνεργασίας µε εργαστήρια, στις οποίες καθορίζονται τα 
πεδία και οι κατηγορίες των δοκιµών, το αναλυτικό κόστος των αναλαµβανοµένων 



δοκιµών και οι χρόνοι παράδοσης των αποτελεσµάτων. Τα εργαστήρια της παραγράφου 
αυτής επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί συµβάσεων. 
  
    4. Αν δεν υπάρχουν διαπιστευµένα εργαστήρια στην Ελλάδα για την υλοποίηση των 
εργαστηριακών δοκιµών, µπορεί να επιλέγονται διαπιστευµένα εργαστήρια από άλλα 
κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εργαστήρια αυτά µπορεί να επιλέγονται από τη 
διοίκηση και για λόγους αµεροληψίας και διαφάνειας ή ακόµα για συγκριτική αξιολόγηση 
δειγµάτων προϊόντων στις περιπτώσεις ενστάσεων από τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς 
φορείς. 
  
Άρθρο 29 
Βιοµηχανικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες 
  
    1. Για την αποτελεσµατική εποπτεία της αγοράς στα βιοµηχανικά προϊόντα που 
εισάγονται από τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας συνεργάζεται µε τις κατά τόπους τελωνειακές αρχές. 
  
    2. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, ως εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς στα 
βιοµηχανικά προϊόντα και τις υπηρεσίες ποιότητας που εµπίπτουν στις διατάξεις του 
παρόντος παρέχει προς τις τελωνειακές αρχές της Χώρας: 
    α) κάθε σχετική πληροφορία για προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων για τα οποία έχει 
διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος ή µη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις της 
τεχνικής νοµοθεσίας, 
    β) οδηγίες για την αποδέσµευση ή όχι βιοµηχανικών προϊόντων, κατόπιν σοβαρής 
υπόνοιας ότι τα εν λόγω προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη και τον 
καταναλωτή, ή το περιβάλλον, 
    γ) οδηγίες για τους ελέγχους που µπορούν να διενεργούνται κατά τη θέση προϊόντων 
τρίτων χωρών σε ελεύθερη κυκλοφορία, για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης προς τη 
σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. 
  
    3. Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στις υπηρεσίες εποπτείας αγοράς της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας κάθε σχετική µε τα εισαγόµενα βιοµηχανικά προϊόντα 
πληροφορία. 
  
    4. Οι τελωνειακές αρχές αναστέλλουν τη θέση ενός προϊόντος σε ελεύθερη 
κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά και ενηµερώνουν την εθνική αρχή εποπτείας αγοράς 
αν, κατά την πραγµατοποίηση του ελέγχου, διαπιστωθεί ότι συντρέχει µία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
    α) το προϊόν εµφανίζει χαρακτηριστικά τα οποία µπορούν να δηµιουργήσουν σοβαρές 
υπόνοιες ότι αυτό, ακόµα και µε ορθή εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση του, 
παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια των καταναλωτών, το 
περιβάλλον ή τη δηµόσια ασφάλεια, 
    β) το προϊόν δεν συνοδεύεται από την έγγραφη ή ηλεκτρονική τεκµηρίωση που 
απαιτείται από τη σχετική εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία ή δεν φέρει την επισήµανση που 
απαιτείται από την εν λόγω νοµοθεσία, 
    γ) το προϊόν φέρει πλαστή σήµανση ή παραπλανητική σήµανση CE. 
  
    5. Αν η εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει 
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια ή αν θεωρήσει ότι δεν παραβαίνει τις 
ισχύουσες απαιτήσεις της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας, το προϊόν αποδεσµεύεται, 
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι υπόλοιπες απαιτήσεις και διατυπώσεις που αφορούν την 
αποδέσµευση. 
  
    6. Αν η εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει ότι το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή ότι το προϊόν δεν συµµορφώνεται 
µε τη σχετική κοινοτική και εθνική νοµοθεσία, ενηµερώνει άµεσα τις αρµόδιες 
τελωνειακές αρχές και λαµβάνονται µέτρα για την απαγόρευση της διάθεσης του 
προϊόντος στην αγορά. 
    Παράλληλα, τίθεται ειδική, κατά περίπτωση, επισήµανση, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 του Κανονισµού 765/2008/ΕΚ, στο εµπορικό 
τιµολόγιο και σε οποιοδήποτε άλλο συνοδευτικό έγγραφο του προϊόντος ή ακόµα και στο 
ίδιο το σύστηµα επεξεργασίας των δεδοµένων, εάν η επεξεργασία αυτών 
πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά. 



    Η ειδική επισήµανση τίθεται ακόµα και στις περιπτώσεις που το προϊόν δηλωθεί, εν 
συνεχεία, για άλλο τελωνειακό καθεστώς εκτός της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, 
εφόσον βέβαια δεν υπάρχει αντίθετη άποψη της εθνικής αρχής εποπτείας αγοράς. Η 
εθνική αρχή µπορεί να αποφασίσει µε βάση την αρχή της αναλογικότητας για την 
επανεξαγωγή ή για την καταστροφή ή για την αχρήστευση µε άλλο τρόπο του προϊόντος. 
  
    7. Αν η εθνική αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει ότι τα εισαγόµενα βιοµηχανικά 
προϊόντα παρουσιάζουν ελλείψεις στην τεχνική τους τεκµηρίωση ή στην επισή-µανσή 
τους ή δεν παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες που επιβάλλεται να φέρουν από την 
τεχνική νοµοθεσία, αναστέλλουν την ελεύθερη κυκλοφορία τους και ενηµερώνουν 
έγκαιρα τους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς του άρθρου 31, προκειµένου να 
λάβουν το ταχύτερο δυνατόν µέτρα για την άρση των µη συµµορφώσεων. Αν η εθνική 
αρχή εποπτείας αγοράς διαπιστώσει την άρση των µη συµµορφώσεων, ενηµερώνονται 
άµεσα οι τελωνειακές αρχές για την αποδέσµευση των προϊόντων. 
  
Άρθρο 30 
Συνεργασία µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες 
  
    1. Για την ευρεία και αποτελεσµατική εφαρµογή των ελεγκτικών µηχανισµών η Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας οφείλει να συνεργάζεται, όπως και να συµµετέχει από κοινού σε 
ελέγχους µε τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, τη 
Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, το Γενικό Χηµείο του Κράτους και το Σώµα ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος 
του Υπουργείου Οικονοµικών, τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' 
βαθµού, καθώς και µε την Ελληνική Αστυνοµία. 
  
    2. Για την παροχή στοιχείων που αφορούν στις ενδοκοινοτικές εµπορικές συναλλαγές 
ή στις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, αλλά και για τη λήψη στοιχείων ταυτότητας 
εισαγωγέων, παραγωγών, ή κατασκευαστών, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
συνεργάζεται συνεχώς και αδιαλείπτως µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και 
τις υπηρεσίες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 
  
    3. Για τη βέλτιστη λειτουργία του συστήµατος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
[RAPEX], που λειτουργεί στη χώρα µας σχετικά µε τα επικίνδυνα ή µη ασφαλή προϊόντα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ' αριθ. Ζ3/2810/2004 απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆ικαιοσύνης και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών (Β'1885) και του Παραρτήµατος ΙΙ αυτής, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας 
οφείλει να συνεργάζεται και να παρέχει κάθε τεκµήριο, ενηµέρωση ή πληροφορία µε τη 
Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή. 
    Αν λαµβάνονται ή πρόκειται να ληφθούν επείγοντα µέτρα για παρεµπόδιση ή για τον 
περιορισµό ή για την υποβολή σε όρους της εµπορίας ή της χρήσης ενός προϊόντος ή 
µίας παρτίδας προϊόντος, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας ενηµερώνει αµελλητί τη 
Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή και παρέχει άµεσα κάθε στοιχείο για την τεκµηρίωση της 
σχετικής απόφασης λήψης των σχετικών µέτρων. 
  
    4. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας συνεργάζεται µε τη Γενική Γραµµατεία 
Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, καθώς και την Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους, όπως 
αυτά απορρέουν από τις διατάξεις: 
    α) του ν. 3431/2006 (Α' 13)  
    β) του π.δ. 44/2002 (Α' 44) και 
    γ) της απόφασης 50268/5137/2007 των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β'1853). 
  
    5. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας µεριµνά για την αυστηρή τήρηση της 
εµπιστευτικότητας των πληροφοριών και στοιχείων του ελέγχου, εξασφαλίζει την 
προστασία τους και ασκεί τη δέουσα χρήση αυτών σε όλες τις περιπτώσεις και µόνο για 
τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των ελέγχων και της εποπτείας της αγοράς. 
  
Άρθρο 31 
Υποχρεώσεις οικονοµικών φορέων 
  



    1. Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων, των 
εισαγωγέων και των διανοµέων, οι οποίοι υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, 
ορίζονται σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. 
  
    2. Οι κατασκευαστές: 
    α) Εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά, αυτά είναι 
σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις 
διατάξεις της αντίστοιχης τεχνικής νοµοθεσίας. 
    β) Καταρτίζουν την απαραίτητη τεχνική τεκµηρίωση και διενεργούν ή µεριµνούν για 
τη διενέργεια της εφαρµοστέας διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Όταν 
ολοκληρώνεται η συµµόρφωση του προϊόντος µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις, οι 
κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ και θέτουν τη σήµανση 
συµµόρφωσης στο προϊόν. 
    γ) Φυλάσσουν την τεχνική τεκµηρίωση και τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ για όσο 
χρονικό διάστηµα προβλέπεται στην αντίστοιχη τεχνική νοµοθεσία, αφότου διατεθεί το 
προϊόν στην αγορά, η οποία είναι ανάλογη του κύκλου ζωής του προϊόντος και του 
επιπέδου κινδύνου του. 
    δ) Εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται οι αναγκαίες διαδικασίες, ώστε να διατηρείται η 
συµµόρφωση στο σύνολο της παραγωγής. Οι αλλαγές στο σχεδιασµό ή τα 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι αλλαγές στα εναρµονισµένα πρότυπα ή τις τεχνικές 
προδιαγραφές µε βάση τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση προϊόντος λαµβάνονται 
δεόντως υπόψη. 
    ε) Οι κατασκευαστές, όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι το προϊόν παρουσιάζει κινδύνους 
για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, διενεργούν δοκιµές µε δειγµατοληψία 
στα προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και 
διατηρούν αρχείο µε τις καταγγελίες τα προϊόντα για τα οποία διαπιστώθηκε µη 
συµµόρφωση και τις ενέργειες για τη συµµόρφωση ή την ανάκληση ή την απόσυρσή τους 
και ενηµερώνουν σχετικά τους διανοµείς. 
    στ) Εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους φέρουν αριθµό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή 
όποιο άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταύτισή τους. Όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η 
φύση του προϊόντος, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές 
αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. 
    ζ) Σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή το 
καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η διεύθυνση 
πρέπει να υποδεικνύει ένα µοναδικό σηµείο στο οποίο µπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή 
µε τον κατασκευαστή. 
    η) Εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας 
γραµµένες στην ελληνική γλώσσα µε τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους 
τελικούς χρήστες 
    θ) Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το προϊόν που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται προς την εφαρµοστέα κοινοτική και 
εθνική νοµοθεσία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συµµόρφωση του προϊόντος, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως το αποσύρουν ή το 
ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι 
κατασκευαστές ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές 
των κρατών - µελών στα οποία έχει καταστεί διαθέσιµο το προϊόν και παραθέτουν 
λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. 
    ι) Οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου 
αιτήµατός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται 
για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προϊόντος, στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 
Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για τις ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν 
διαθέσει στην αγορά. 
  
    3. Οι εισαγωγείς: 
    α) Είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν στην αγορά µόνο συµµορφούµενα προϊόντα. 
    β) ∆ιασφαλίζουν προτού διαθέσουν προϊόν στην αγορά ότι ο κατασκευαστής έχει 
διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης που προβλέπει η 
αντίστοιχη τεχνική νοµοθεσία. Επίσης, διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει 
την τεχνική τεκµηρίωση ότι το προϊόν φέρει την απαιτούµενη σήµανση ή τις 
απαιτούµενες σηµάνσεις συµµόρφωσης, συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα και 
ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις παραπάνω απαιτήσεις στ' και ζ' που τον αφορούν. 



    Εφόσον ο εισαγωγέας θεωρεί ότι το προϊόν δεν συµµορφούται προς την αντίστοιχη 
τεχνική νοµοθεσία, τότε δεν µπορεί να διαθέσει το προϊόν στην αγορά πριν το προϊόν 
συµµορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενηµερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, καθώς και 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. 
    γ) Σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή το 
καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. 
    δ) Εξασφαλίζουν ότι το προϊόν συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας, 
γραµµένες στην ελληνική γλώσσα µε τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους 
τελικούς χρήστες. 
  
    4. Οι κατασκευαστές µπορούν να διορίζουν, µε γραπτή εντολή, εξουσιοδοτηµένο 
αντιπρόσωπο. Οι υποχρεώσεις βάσει της παραγράφου 2, που τους αφορούν, και η 
κατάρτιση της τεχνικής τεκµηρίωσης δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 
    Οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι ασκούν τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην 
εντολή την οποία λαµβάνουν από τον κατασκευαστή. Η εντολή πρέπει τουλάχιστον να 
επιτρέπει στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο να: 
    α) τηρεί τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ και την τεχνική τεκµηρίωση στη διάθεση των 
εθνικών εποπτικών αρχών για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται, 
    β) παρέχει στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατός των αρχών 
αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συµµόρφωση του προϊόντος, 
    γ) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές, κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για τυχόν 
ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα που 
καλύπτει η εντολή τους. 
  
    5. Οι εισαγωγείς, όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι το προϊόν παρουσιάζει κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, διενεργούν δοκιµές µε δειγµατοληψία στα 
προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και 
διατηρούν αρχείο µε τις καταγγελίες, τα προϊόντα για τα οποία διαπιστώθηκε µη 
συµµόρφωση και τις ενέργειες για τη συµµόρφωση ή την ανάκληση ή την απόσυρσή τους 
και ενηµερώνουν σχετικά τους διανοµείς. 
  
    6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ότι το προϊόν που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συµµορφώνεται µε την εφαρµοστέα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία λαµβάνουν αµέσως 
τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του προϊόντος, όπου αυτό είναι 
εφικτό, άλλως το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα 
αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών - µελών στα οποία έχει καταστεί διαθέσιµο 
το προϊόν και παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και τα διορθωτικά µέτρα 
που έλαβαν. 
  
    7. Οι εισαγωγείς τηρούν για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται αντίγραφο της δήλωσης 
συµµόρφωσης ΕΚ στη διάθεση των αρχών που είναι αρµόδιες για την εποπτεία της 
αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος µπορεί να καταστεί διαθέσιµος στις εν 
λόγω αρχές, κατόπιν αιτήµατός τους. 
  
    8. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου 
αιτήµατος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται 
για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προϊόντος στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 
Συνεργάζονται µε τις αρχές, αυτές κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για τις ενέργειες 
που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν 
διαθέσει στην αγορά. 
  
    9. Οι διανοµείς: 
    α) Ενεργούν µε τη δέουσα προσοχή σε σχέση µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις όταν 
καθιστούν διαθέσιµο προϊόν στην αγορά. 
    β) Επαληθεύουν, προτού καταστήσουν το προϊόν διαθέσιµο στην αγορά, ότι αυτό 
φέρει τις απαιτούµενες σηµάνσεις, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα, καθώς 
και τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας γραµµένες στην ελληνική γλώσσα µε 
τρόπο εύληπτο στους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες και ότι ο κατασκευαστής 
και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που τους αφορούν. 



    Όταν οι διανοµείς θεωρούν ότι το προϊόν δεν συµµορφούται προς την αντίστοιχη 
τεχνική νοµοθεσία, τότε µπορούν να καταστήσουν διαθέσιµο το προϊόν στην αγορά αφού 
αυτό συµµορφωθεί µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. 
    Οι διανοµείς ενηµερώνουν επίσης αµελλητί τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. 
    γ) Εξασφαλίζουν ότι, για όσο χρόνο το προϊόν βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι 
συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του µε τις 
απαιτήσεις της σχετικής νοµοθεσίας. 
    δ) Οι διανοµείς που θεωρούν ότι το προϊόν που έχουν καταστήσει διαθέσιµο στην 
αγορά δεν συµµορφώνεται προς την εφαρµοστέα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία 
διασφαλίζουν ότι λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση 
του προϊόντος, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά 
περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανοµείς 
ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές και 
παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και τα διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. 
    ε) Οι διανοµείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου 
αιτήµατός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται 
για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του προϊόντος. Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές, 
κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα προϊόντα που έχουν καταστήσει διαθέσιµα στην αγορά. 
  
    10. Ένας εισαγωγέας ή διανοµέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του 
παρόντος νόµου και συνεπώς υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2, όταν διαθέτει προϊόν στην αγορά µε το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του 
ή διαφοροποιεί προϊόν που διατίθεται ήδη στην αγορά κατά τρόπο που µπορεί να θίξει τη 
συµµόρφωση προς τις εφαρµοστέες απαιτήσεις. 
  
    11. Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν, εάν ζητηθεί, στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
και για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπει η αντίστοιχη νοµοθεσία την ταυτότητα των 
κατωτέρω: 
    α) κάθε οικονοµικού φορέα ο οποίος τους έχει προµηθεύσει προϊόν 
    β) κάθε οικονοµικού φορέα στον οποίο έχουν προµηθεύσει προϊόν. 
  
    12. Άρνηση των κατασκευαστών, των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων, των 
εισαγωγέων και των διανοµέων να συνεργαστούν µε τα εντεταλµένα όργανα ελέγχου 
κατά την άσκηση των ελέγχων στις εγκαταστάσεις τους, παρεµπόδιση της εισόδου των 
οργάνων στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης ή διάθεσης προϊόντων ή άρνηση 
ανταπόκρισης στα αιτήµατα των αρµόδιων αρχών για παροχή πληροφοριών και στοιχείων 
του προϊόντος, άρνηση για τη λήψη διορθωτικών µέτρων προς άρση των µη 
συµµορφώσεων ή για τη λήψη µέτρων περιορισµού της κυκλοφορίας στα προϊόντα που 
έχουν διαθέσει στην αγορά, επισύρει διοικητικές κυρώσεις των υπευθύνων, σύµφωνα µε 
το επόµενο άρθρο. 
  
    13. Οι κατασκευαστές και οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποί τους φυλάσσουν και 
τηρούν, στη διάθεση των αρµόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας 
Βιοµηχανίας, την τεχνική τεκµηρίωση και τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ για χρονικό 
διάστηµα ανάλογο του κύκλου ζωής του προϊόντος και πάντως όχι λιγότερο από δέκα 
χρόνια, αφότου διατεθεί το προϊόν στην αγορά. Οι εισαγωγείς φυλάσσουν και τηρούν 
αντίστοιχα, αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός 
φάκελος µπορεί να καταστεί διαθέσιµος στις εν λόγω υπηρεσίες, κατόπιν αιτήµατός τους. 
  
Άρθρο 32 
Επιβολή κυρώσεων 
  
    1. Αν το ελεγχόµενο προϊόν δεν συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της τεχνικής 
βιοµηχανικής νοµοθεσίας του Παραρτήµατος IV εκδίδεται, ύστερα από εισήγηση της 
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας αιτιολογηµένη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την προσωρινή απαγόρευση 
της κυκλοφορίας και διάθεσης στην αγορά ή την οριστική απαγόρευση ή απόσυρση, 
εφόσον από τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων διαπιστώνεται ότι το προϊόν 
δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της οικείας νοµοθεσίας. 
  



    2. Στους οικονοµικούς φορείς του άρθρου 31, τα προϊόντα των οποίων, µετά από 
αιτιολογηµένη διαπίστωση των αρµόδιων υπηρεσιών, δεν συµµορφώνονται προς τις 
διατάξεις της τεχνικής βιοµηχανικής νοµοθεσίας του Παραρτήµατος IV, ή στους 
οικονοµικούς φορείς που δεν συνεργάζονται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες εποπτείας της 
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας κατά την άσκηση των ελέγχων ή αρνούνται τη λήψη 
µέτρων άρσης της µη συµµόρφωσης ή τη λήψη µέτρων περιορισµού της διάθεσης και 
κυκλοφορίας των µη συµµορφούµενων προϊόντων, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις 
σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους. 
  
    3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι οποίοι παραβαίνουν τη 
νοµοθεσία είναι ανάλογες: 
    α) της σοβαρότητας της µη συµµόρφωσης του προϊόντος, 
    β) της επικινδυνότητας του προϊόντος, 
    γ) του βαθµού άρνησης της συνεργασίας µε τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, 
    δ) των επιπτώσεων του τυχόν προκληθέντος ατυχήµατος και 
    ε) των υποτροπών που αυτοί παρουσιάζουν στις δραστηριότητές τους. 
  
    4. Οι διοικητικές κυρώσεις στους παραβάτες οικονοµικούς φορείς επιβάλλονται µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από 
εισήγηση των ελεγκτικών υπηρεσιών για την εποπτεία της αγοράς της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας. 
    Αν η µη συµµόρφωση προϊόντων έχει ως ενδεχόµενο σοβαρή επίπτωση για την 
ασφάλεια και υγεία του χρήστη ή καταναλωτή, οι επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις 
µπορούν να ανέλθουν µέχρι και του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. 
Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει και σε περίπτωση υποτροπής για παραβάσεις των άρθρων 
22 έως 33. Το επιβληθέν ποσό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εκατονταπλάσιου της 
αξίας του προϊόντος ή του δεκαπλάσιου της εκτιµώµενης ζηµίας του ατυχήµατος. 
  
    5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
εξειδικεύονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος 
κλιµάκωσης των διοικητικών κυρώσεων της προηγούµενης παραγράφου. Με την έκδοση 
της απόφασης αυτής παύουν να ισχύουν οι διατάξεις για την επιβολή κυρώσεων που 
προβλέπονται στην τεχνική βιοµηχανική νοµοθεσία, όπως αυτή αποτυπώνεται στο 
Παράρτηµα IV. 
  
    6. Η επιβολή των κυρώσεων του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη των 
διατάξεων που προβλέπουν ειδικότεροι νόµοι όπως, ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ν. 
2960/2001) και οι περί λαθρεµπορίας διατάξεις. 
  
Άρθρο 33 
Εφαρµογή της αµοιβαίας αναγνώρισης και Εθνικό Σηµείο Επαφής 
  
    1. Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας εµπορευµάτων εντός της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
εφαρµόζεται στα προϊόντα που δεν υπόκεινται στην κοινοτική νοµοθεσία εναρµόνισης ή 
σε πτυχές των προϊόντων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσία αυτής. 
  
    2. Εθνικό σηµείο επαφής για τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε κοινοτική νοµοθεσία 
εναρµόνισης, µε βάση τις απαιτήσεις και την έννοια των διατάξεων του Κανονισµού 
764/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 
«για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων εθνικών τεχνικών 
κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νοµίµως στην αγορά άλλου κράτους - µέλους 
και για την κατάργηση της Απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ» ορίζεται η Γενική Γραµµατεία 
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία 
λειτουργεί για το σκοπό αυτόν ως εθνικός συντονιστής των ενεργειών που αφορούν στην 
εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού. Οι κατά περίπτωση ορισθείσες αρµόδιες 
ελληνικές αρχές για τα προϊόντα, τα οποία εµπίπτουν στο πλαίσιο εφαρµογής του 
Κανονισµού 764/2008/ΕΚ, οφείλουν να παρέχουν προς το εθνικό σηµείο επαφής κάθε 
στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων του και 
να το ενηµερώνουν σε κάθε περίπτωση αναστολής κυκλοφορίας προϊόντος που 
αποφασίζεται σε εφαρµογή εθνικού κανόνα εντός του πλαισίου που ορίζει ο Κανονισµός 
764/2008/ΕΚ. Το εθνικό σηµείο επαφής εκπροσωπεί τη χώρα στα ευρωπαϊκά και διεθνή 
όργανα και επιτροπές για όλα τα θέµατα Αµοιβαίας Αναγνώρισης. 



  
    3. Το εθνικό σηµείο επαφής για τα προϊόντα συνεργάζεται µε τις επί µέρους ορισθείσες 
αρµόδιες ελληνικές αρχές για τα προϊόντα και ιδιαίτερα για τα θέµατα που αφορούν: 
    α. στη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ως σηµείου επαφής, 
    β. στην ενηµέρωση των οικονοµικών φορέων, µε χρήση κάθε πρόσφορου µέσου, 
    γ. στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης, 
    δ. στην αντιµετώπιση ζητηµάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του 
Κανονισµού 764/2008/ΕΚ. 
  
    4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται η υπ' αριθµ. Β 
2366/144/26.1.1998 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Β' 59) 
και η υπ' αριθµ. 10581/1015/19.5.2005 απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης (Β' 706). 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
  
Άρθρο 34 
Έννοια όρων 
  
    Για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 34 έως και 42, οι πιο κάτω 
αναφερόµενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 
    α) «Εξωτερικό εµπόριο» νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας για την 
αποστολή ή µεταφορά προϊόντων από ή και προς την Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως 
αν η χώρα αποστολής ή προέλευσης βρίσκεται στο Τελωνειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή εκτός αυτού. 
    β) «Εισαγωγές» ή «εισαγωγικές δραστηριότητες» νοούνται οι εµπορικές 
δραστηριότητες αποστολής ή µεταφοράς προϊόντων προς την Ελληνική Επικράτεια από 
οποιαδήποτε άλλη χώρα, που βρίσκεται είτε στο Τελωνειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις), είτε εκτός αυτού. 
    γ) «Εξαγωγές» ή «εξαγωγικές δραστηριότητες» νοούνται οι εµπορικές δραστηριότητες 
αποστολής ή µεταφοράς προϊόντων από την ελληνική επικράτεια προς οποιαδήποτε άλλη 
χώρα, που βρίσκεται είτε στο Τελωνειακό Έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ενδοκοινοτικές αποστολές), είτε εκτός αυτού. 
    δ) «Εισαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε µόνιµη εγκατάσταση 
στην Ελληνική Επικράτεια, που ασκεί εισαγωγικές δραστηριότητες. 
    ε) «Εξαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε µόνιµη εγκατάσταση στην 
Ελληνική Επικράτεια, που ασκεί εξαγωγικές δραστηριότητες. 
  
Άρθρο 35 
Άσκηση εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας 
  
    1. Εισαγωγική ή εξαγωγική δραστηριότητα δικαιούται να ασκεί κάθε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο που ασκεί εµπορική δραστηριότητα και είναι εγγεγραµµένο στο Γενικό Εµπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005 «Εκσυγχρονισµός της 
Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» (Α' 297), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3853/2010 (A' 
90). 
  
    2. Επίσης, δικαιούνται να ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα: 
    α) Οι εγγεγραµµένοι στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 
Εισροών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3955/2011 (Α' 89) και 
    β) Οι εγγεγραµµένοι στα Ειδικά Μητρώα Εξαγωγέων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του ν. 936/1979 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί 
εξωτερικού εµπορίου διατάξεων, ως και καταργήσεως συναφών διατάξεων» (Α' 144). 
  
    3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στα 
Μητρώα της περίπτωσης β' της προηγούµενης παραγράφου. 
  
Άρθρο 36 
Ρυθµίσεις στην άσκηση εξωτερικού εµπορίου 
  
    1. Για την εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, που απορρέουν από διεθνείς 
Συµφωνίες ή από τη συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς 



οργανισµούς, είτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, που αφορούν στην προστασία των 
καταναλωτών σε θέµατα δηµόσιας υγείας και εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας, ο Υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειµένου για εισαγωγές ή εξαγωγές 
από ή προς χώρα που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, δύναται µε αποφάσεις του: 
    α) Να απαγορεύει ή να περιορίζει, κατά ποσότητα ή κατά αξία, την εισαγωγή ή 
εξαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος, είτε γενικά είτε κατά χώρες ή περιοχές. 
    β) Να εξαρτά την εισαγωγή ή εξαγωγή οποιουδήποτε προϊόντος από προηγούµενη 
άδεια του ιδίου ή άλλης αρχής ή οργάνου που ορίζεται από αυτόν. 
    γ) Να καθορίζει ειδικούς όρους, βάσει των οποίων µπορεί να επιτρέπεται η εισαγωγή ή 
εξαγωγή κάθε προϊόντος. 
    δ) Να καθορίζει τη διαδικασία και τον τρόπο έγκρισης της διενέργειας των εισαγωγών 
και εξαγωγών πλην εκείνων που αφορούν θέµατα αρµοδιότητας των τελωνειακών 
υπηρεσιών. 
  
    2. Ειδικότερες διατάξεις, που απαγορεύουν την εισαγωγή ή εξαγωγή ορισµένων 
προϊόντων ή επιτρέπουν αυτές βάσει προϋποθέσεων, δεν θίγονται από τον παρόντα 
νόµο. 
  
    3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να καθορίζονται θέµατα 
απλοποίησης, επιτάχυνσης, άρσης εµποδίων και εκσυγχρονισµού των διαδικασιών ως 
προς τον τρόπο πραγµατοποίησης των εισαγωγών και των εξαγωγών. 
  
    4. Αν η χώρα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού µπορεί, στα εισαγόµενα ή εξαγόµενα προϊόντα από ή προς χώρες 
που βρίσκονται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
καθορίζονται: 
    α) Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης ελέγχου των τιµών τους. 
    β) Ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου συναλλάγµατος γι' αυτά.  
    γ) Ο τρόπος πληρωµής τους. 
    δ) Η παροχή εγγυήσεων για την τήρηση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που 
επιβάλλονται µε τις διατάξεις των αποφάσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και η άρση ή 
η κατάπτωση των εγγυήσεων αυτών υπέρ του ∆ηµοσίου. 
  
    5. Στους παραβάτες των διατάξεων των αποφάσεων, που εκδίδονται κατ' 
εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διοικητικές κυρώσεις, που συνίστανται είτε στην 
απαγόρευση άσκησης των δραστηριοτήτων τους για χρονικό διάστηµα µέχρις ενός έτους 
είτε σε διοικητικό πρόστιµο µέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Με τις αποφάσεις του 
παρόντος άρθρου καθορίζονται τα κριτήρια για την κλιµάκωση των προβλεποµένων 
κυρώσεων. 
  
Άρθρο 37 
Γενικό Μητρώο Εξαγωγών 
  
    1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τηρείται Γενικό 
Μητρώο Εξαγωγών (ΓΕ.Μ.Ε.), σε ηλεκτρονική µορφή, στο οποίο καταχωρίζονται τα 
αναγκαία στατιστικά στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των εξαγωγών της 
χώρας. 
  
    2. Στο ΓΕ.Μ.Ε. καταχωρίζονται ιδίως: 
    α) Το είδος και η ποσότητα των εξαγόµενων προϊόντων, καθώς και οι χώρες 
προορισµού τους, 
    β) ο χρόνος πραγµατοποίησης των εξαγωγών και 
    γ) τα στοιχεία των εξαγωγέων. 
    Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να 
προβλέπεται η καταχώριση στο ΓΕ.Μ.Ε. και άλλων στοιχείων, που είναι απαραίτητα για 
την παρακολούθηση των εξαγωγών. 
  
    3. Το ΓΕ.Μ.Ε. διασυνδέεται µε τις βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στις Ειδικές 
Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κατά τόπους Επιµελητηρίων, και στις αρµόδιες υπηρεσίες της 



Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 3419/2005 (Α' 297), όπως 
τροποποιήθηκε µε το ν. 3853/2010 (Α' 90). Το ΓΕ.Μ.Ε. αποτελεί Υποσύστηµα Ενιαίου 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ε.Ο.Π.Σ.) του άρθρου 38. 
  
    4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδεση µεταξύ του 
ΓΕΜΗ και του ΓΕ.Μ.Ε., καθώς και τη διασύνδεση ή την ένταξη του ΓΕ.Μ.Ε. στο Ε.Ο.Π.Σ. 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του 
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να ρυθµίζεται η διασύνδεση του ΓΕ.Μ.Ε. µε 
τα αρχεία που τηρούνται από Συνδέσµους Εξαγωγέων ή και άλλες αρχές ή υπηρεσίες της 
χώρας, σχετικά µε το εξωτερικό εµπόριο. 
  
    5. Τα εξαγόµενα από τις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις είδη, που περιλαµβάνονται στο 
άρθρο 1 του ν. 2168/1993 (Α' 147), όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4928/2011 (Α' 242), και στους καταλόγους ελεγχόµενων προϊόντων διπλής 
χρήσης του Κανονισµού του Συµβουλίου της ΕΕ 428/2009 (L-134), που ενσωµατώθηκε 
στην ελληνική νοµοθεσία µε την υπ' αριθ. 121837/Ε3/ 21837/28.9.2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β-2182/2009), καταγράφονται στο ΓΕ.Μ.Ε., 
µέσω ειδικών διαδικασιών, όπως ορίζει η ανωτέρω νοµοθεσία, σε συνεργασία µε τα 
συναρµόδια Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άµυνας. 
  
Άρθρο 38 
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη διευκόλυνση των Εξαγωγών και 
Εισαγωγών (Single Window) 
  
    1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται Ενιαίο 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ε.Ο.Π.Σ.) για Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας 
Στάσης (Single Window) για τη διευκόλυνση των διαδικασιών Εξαγωγών και Εισαγωγών, 
µέσω του οποίου διενεργούνται υποχρεωτικά όλες οι απαραίτητες για τις εξαγωγές και 
εισαγωγές πράξεις, πλην αυτών που αφορούν τις τελωνειακές διαδικασίες. 
  
    2. Ειδικότερα, µέσω του Ε.Ο.Π.Σ. διενεργείται: 
    α) Η ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών από τις 
υπόχρεες επιχειρήσεις για την έκδοση από τις αρµόδιες υπηρεσίες των συναρµόδιων 
φορέων των αναγκαίων βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών και άλλων προβλεποµένων 
από τη νοµοθεσία εγγράφων. 
    β) Η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
των κατά περίπτωση προβλεπόµενων βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, αδειών και των 
λοιπών προβλεπόµενων από τη νοµοθεσία εγγράφων και η ηλεκτρονική παραλαβή 
τούτων από τους αιτούντες. 
  
    3. α) Το Ε.Ο.Π.Σ. διαλειτουργεί µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), καθώς και µε πληροφοριακά συστήµατα άλλων υπηρεσιών και 
φορέων. 
    β) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη διασύνδεση 
και διαλειτουργικότητα του Ε.Ο.Π.Σ. µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα. 
    γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη διασύνδεση, 
διαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση του Ε.Ο.Π.Σ. µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.), ώστε τα δύο συστήµατα να αποτελέσουν ένα ενιαίο 
πληροφοριακό σύστηµα. 
  
    4. Το Ε.Ο.Π.Σ. παρέχει ολοκληρωµένη, κωδικοποιηµένη και επικαιροποιηµένη 
πληροφόρηση προς τις εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, φορείς, οργανισµούς και χρήστες, 
σχετικά µε το εφαρµοστέο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς 
και τις διαδικασίες έκδοσης των αναφερόµενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
δικαιολογητικών. Για το σκοπό αυτόν το Ε.Ο.Π.Σ. ενηµερώνεται άµεσα από τις υπηρεσίες 
άλλων συναρµόδιων Υπουργείων και φορέων µετά από κάθε αλλαγή στο οικείο 
νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
  



    5. Η Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας: 
    α) Αναλαµβάνει, µε την υποστήριξη της ΜΟ∆ ΑΕ (ν. 2372/1996, Α' 29, όπως ισχύει), 
την παροχή υπηρεσιών για διαδικτυακή σύνδεση του Ε.Ο.Π.Σ µε τις αρµόδιες υπηρεσίες 
του ∆ηµοσίου, την τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβληµάτων λειτουργίας του 
εξοπλισµού και του λογισµικού υποδοµής, τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και διαχείριση 
των απαιτήσεων των χρηστών του Ε.Ο.Π.Σ., την ανάλυση και επεξεργασία του συνόλου 
του πληροφοριακού υλικού που απαιτείται για το σκοπό του παρόντος νόµου, τη 
συντήρηση και ανάπτυξη του επιχειρησιακού λογισµικού, την εκπαίδευση των χρηστών 
και τον έλεγχο και αξιολόγηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Σ., την 
ανάλυση και τον προγραµµατισµό για περαιτέρω βελτιώσεις της λειτουργίας και 
αποτελεσµατικότητας του, καθώς και την υλοποίηση των σχετικών αναβαθµίσεων του. 
    β) Ασκεί την εποπτεία της αποτελεσµατικής λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Σ. για το σκοπό του 
παρόντος νόµου. 
  
    6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και των καθ' ύλην αρµόδιων Υπουργών µπορεί να παρέχονται από το Ε.Ο.Π.Σ. στοιχεία 
προς άλλες υπηρεσίες ή οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των στοιχείων αυτών. 
  
Άρθρο 39 
Βραβείο άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας 
  
    1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί, µετά από 
εισήγηση των αντιπροσωπευτικών φορέων των εξαγωγέων ή των ενώσεων ή των 
συνδέσµων τους, να απονέµει βραβεία επιτυχούς άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων 
σε τρεις, ανά κατηγορία εξαγόµενων προϊόντων, εξαγωγείς, οι οποίοι το αµέσως 
προηγούµενο της βραβεύσεως έτος επέδειξαν αξιοσηµείωτη εξαγωγική δραστηριότητα, 
καινοτόµο επενδυτική και παραγωγική δράση και σεβασµό στα διεθνή συναλλακτικά ήθη. 
  
    2. Τα βραβεία δεν έχουν χρηµατικό χαρακτήρα. Η βράβευση παρέχει το δικαίωµα στον 
βραβευθέντα να αναγράφει σε όλα τα εµπορικά παραστατικά της επιχειρήσεώς του, είτε 
αυτά αφορούν εξαγωγικές δραστηριότητες είτε συναλλαγές σε εθνικό επίπεδο, ότι έτυχε 
του 1ου, 2ου ή 3ου βραβείου στο συγκεκριµένο κλάδο εξαγωγικής δραστηριότητας το 
συγκεκριµένο έτος. 
  
    3. Οι κατηγορίες, τα κριτήρια αξιολόγησης για την απονοµή των ανωτέρω βραβείων 
και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  
Άρθρο 40 
Έλεγχος εξαγόµενων 
  
    1. Για την εκπλήρωση διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, που απορρέουν από διεθνείς 
συµφωνίες ή από τη συµµετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς 
Οργανισµούς, είτε για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, που αφορούν την προστασία των 
καταναλωτών σε θέµατα δηµόσιας υγείας και εθνικής ή δηµόσιας ασφάλειας δύναται: 
    α) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, να 
καθορίζονται οι όροι, τους οποίους πρέπει να πληρούν, για την εξαγωγή τους, τα 
γεωργικά προϊόντα ελληνικής παραγωγής, όσον αφορά τη διαλογή, τον τύπο, την 
ποιότητα, τη συντήρηση, τη συσκευασία και εν γένει τη µεταχείριση και εµφάνιση, καθώς 
και ο τρόπος του σχετικού ποιοτικού ελέγχου, που ασκείται από τα αρµόδια τεχνικά 
όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αν για την άσκηση του 
ποιοτικού ελέγχου στα εξαγόµενα γεωργικά προϊόντα απαιτείται η διενέργεια 
εργαστηριακών ή χηµικών εξετάσεων, είναι δυνατόν µε το ως άνω προεδρικό διάταγµα 
να ανατίθεται η άσκηση του ποιοτικού ελέγχου και η χορήγηση των σχετικών 
πιστοποιητικών στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλα όργανα, τα οποία ορίζονται σε 
αυτό. 
    β) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων να ρυθµίζονται 
θέµατα σχετικά µε τον τρόπο, τους όρους και τα µέσα άσκησης του εν λόγω ελέγχου, 
όπως επίσης και τα σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου για την 
πιστοποίηση της ποιότητας, της προέλευσης και άλλων στοιχείων των προϊόντων αυτών. 



    γ) Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να καθορίζονται οι όροι, τους οποίους πρέπει να 
πληρούν τα εξαγόµενα βιοµηχανικά και µεταλλευτικά προϊόντα, σε ό,τι αφορά την 
κατασκευή, τη σύσταση, τη διαλογή, τον τύπο, την ποιότητα, τη συντήρηση, τη 
συσκευασία και εν γένει τη µεταχείριση και εµφάνιση. 
    Με όµοιο διάταγµα δύναται να καθορίζονται ο τρόπος και οι όροι διενέργειας του 
ελέγχου στα εν λόγω προϊόντα και τα αρµόδια για τη διενέργεια του ελέγχου όργανα, και 
ρυθµίζονται τα σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικού ποιοτικού ελέγχου για την 
πιστοποίηση της προέλευσης της ποιότητας ή άλλων στοιχείων των προϊόντων αυτών. 
  
    2. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
κατ' εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.δ. 3999/1959 «περί ελέγχου του 
εξαγωγικού εµπορίου και άλλων διατάξεων» (Α' 230), ή σε συµµόρφωση µε διατάξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών συνθηκών, σχετικά µε τον ποιοτικό έλεγχο των 
εξαγόµενων ελληνικών προϊόντων, διατηρούνται σε ισχύ, µέχρι την έκδοση των 
αντίστοιχων κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 
  
Άρθρο 41 
Ελεύθερες ζώνες και αποθήκες 
  
    Το άρθρο 39 του ν. 2960/2001 (Α' 265), όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 10 του 
άρθρου 1 του ν. 3583/2007 (Α' 142), αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 39 
  
    1. Οι ελεύθερες ζώνες και οι ελεύθερες αποθήκες αποτελούν τµήµατα του 
τελωνειακού εδάφους της χώρας, διακριτά από το υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος, όπου 
εµπορεύµατα τρίτων χωρών που αποτίθενται σε αυτές θεωρούνται ως προς την 
εφαρµογή των εισαγωγικών δασµών, φόρων και µέτρων εµπορικής πολιτικής ως µη 
ευρισκόµενα στο τελωνειακό έδαφος της χώρας. 
    Εγχώρια εµπορεύµατα ή εµπορεύµατα τελούντα σε ελεύθερη κυκλοφορία, όταν 
αποτίθενται σε χώρους ελεύθερων ζωνών, προορίζονται κατά κανόνα για εξαγωγή. 
  
    2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών: 
    α) Συνιστώνται ή καταργούνται ελεύθερες ζώνες ή ελεύθερες αποθήκες, ή 
τροποποιούνται τα όρια αυτών. 
    β) Ορίζεται ο Φορέας ∆ιοίκησης ή και ∆ιαχείρισης της ελεύθερης ζώνης ή της 
ελεύθερης αποθήκης. 
    γ) Προσδιορίζονται οι όροι λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου αυτών, καθώς και οι 
όροι διακίνησης, παραµονής και διαχείρισης των εµπορευµάτων σε αυτές. 
    δ) Προσδιορίζεται η ευθύνη και οι αρµοδιότητες του διαχειριστή αυτών κατά τρόπο 
που να διασφαλίζεται η ακώλυτη διενέργεια του κοινοτικού και διεθνούς εµπορίου. 
  
    3. Για τη σύσταση ελεύθερης ζώνης και ελεύθερης αποθήκης απαιτείται προηγούµενη 
γνώµη του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και κατά περίπτωση: 
    α) Του Υπουργού Εξωτερικών, όταν η ελεύθερη ζώνη συνίσταται µε αίτηση Φορέα 
∆ιοίκησης ή και Εκµετάλλευσης της ελεύθερης ζώνης ή της ελεύθερης αποθήκης στον 
οποίο συµµετέχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα εκτός της Ελληνικής 
Επικράτειας. 
    β) Του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, εφόσον οι ελεύθερες ζώνες ή αποθήκες 
συνιστώνται σε παραµεθόριες περιοχές. 
  
    4. Για την έκδοση της απόφασης σύστασης ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης 
υποβάλλεται αίτηση από το Φορέα ∆ιοίκησης ή και Εκµετάλλευσης του χώρου όπου 
πρόκειται να συσταθεί η ελεύθερη ζώνη ή η ελεύθερη αποθήκη προς τη Γενική 
∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης του Υπουργείου Οικονοµικών. 
    Στην κατά τα ανωτέρω αίτηση σύστασης επισυνάπτεται ή υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
µελέτη σκοπιµότητας από την οποία πρέπει να προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία: 
    α) Η προσδοκώµενη συµβολή της ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης στην 
αύξηση της εµπορευµατικής διακίνησης εµπορευµάτων τρίτων χωρών σε συνδυασµό µε 
τα γενικότερα οικονοµικά οφέλη που αναµένονται από τη λειτουργία της. 
    β) Ο προβλεπόµενος ή/και ο υπάρχων όγκος διακίνησης µη κοινοτικών εµπορευµάτων 
µέσω της προτεινόµενης ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης. 



    γ) Τα παρεχόµενα για τη σωστή διοίκηση και εκµετάλλευση της ελεύθερης ζώνης 
εχέγγυα όπως και εκείνα για τη σωστή διαχείριση των εµπορευµάτων. 
  
    5. Η διοίκηση των ελεύθερων ζωνών ασκείται από νοµικά πρόσωπα, των δε 
ελεύθερων αποθηκών ασκείται είτε από φυσικά είτε από νοµικά πρόσωπα. 
  
    6. Στις ελεύθερες ζώνες και ελεύθερες αποθήκες επιτρέπεται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση του Φορέα ∆ιοίκησης αυτών, να ασκούνται 
δραστηριότητες βιοµηχανικής ή και εµπορικής φύσης ή και παροχής υπηρεσιών από 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, εφόσον παρέχονται όλα τα εχέγγυα που κρίνονται 
απαραίτητα για τη διασφάλιση του συνόλου της τελωνειακής νοµοθεσίας. 
  
    7. Τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα που έχουν αποτεθεί σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη 
αποθήκη µπορεί: 
    α) Να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
    β) Να υποβάλλονται σε συνήθεις εργασίες, χωρίς άδεια της Τελωνειακής Αρχής, που 
εξασφαλίζουν τη διατήρηση τους, τη βελτίωση της εµφάνισής τους ή και της εµπορικής 
ποιότητας ή και αυτές που απαιτούνται για την προετοιµασία της διανοµής ή και 
µεταπώλησής τους. 
    γ) Να υπάγονται στα καθεστώτα τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, µεταποίησης υπό 
τελωνειακό έλεγχο, προσωρινής εισαγωγής µε τους όρους που προβλέπονται από τα 
καθεστώτα αυτά. 
    δ) Να εγκαταλείπονται υπέρ του ∆ηµοσίου ή και να καταστρέφονται, χωρίς οι 
απαιτούµενες διαδικασίες να συνεπάγονται έξοδα για το ∆ηµόσιο, ενώ τα υπολείµµατα 
της καταστροφής λαµβάνουν έναν από τους τελωνειακούς προορισµούς που 
προβλέπονται για τα µη κοινοτικά εµπορεύµατα.» 
  
Άρθρο 42 
Καταργούµενες διατάξεις 
  
    Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 
    α) το ν.δ. 3999/1959 «περί ελέγχου του εξαγωγικού εµπορίου και άλλων τινών 
διατάξεων» (Α' 230), 
    β) ο ν. 936/1979 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί εξωτερικού 
εµπορίου διατάξεων, ως και καταργήσεως συναφών διατάξεων» (Α' 144), 
    γ) το άρθρο 38 του ν. 2778/1999 «Αµοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - 
Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» (Α' 295) και 
    δ) το άρθρο 25 του ν. 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και 
έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες 
διατάξεις» (Α' 38). 
  
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ  
ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'  
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Άρθρο 43 
Βασικά χαρακτηριστικά 
  
   1. Εισάγεται νέα εταιρική µορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή 
έχει νοµική προσωπικότητα και είναι εµπορική, ακόµη και αν ο σκοπός της δεν είναι 
εµπορική επιχείρηση. Απαγορεύεται στην ιδιωτική εταιρεία η άσκηση επιχείρησης για την 
οποία έχει οριστεί από το νόµο αποκλειστικά άλλη εταιρική µορφή. 
  
    2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 79, για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η 
εταιρεία µε την περιουσία της. 
  
    3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Οι 
εταίροι συµµετέχουν στην εταιρεία µε κεφαλαιακές, µε εξωκεφαλαιακές ή µε εγγυητικές 
εισφορές, σύµφωνα µε τα άρθρα 77 έως 79. 
  



    4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να 
καθίσταται µονοπρόσωπη. Το όνοµα του µοναδικού εταίρου υποβάλλεται σε δηµοσιότητα 
δια του Γ.Ε.ΜΗ. 
  
    5. Το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και οι τροποποιήσεις του, 
εφόσον είναι ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και οι αποφάσεις των εταίρων της και τα πρακτικά 
µπορούν να συντάσσονται και σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζεται το άρθρο 14 του ν. 3419/2005 (Α' 297). Στις 
σχέσεις της εταιρείας και των εταίρων µε τους τρίτους υπερισχύει το κείµενο στην 
ελληνική. 
  
Άρθρο 44 
Επωνυµία 
  
    1. Η επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σχηµατίζεται είτε από το όνοµα 
ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης που ασκεί. 
Φανταστική επωνυµία είναι επίσης επιτρεπτή. 
  
    2. Στην επωνυµία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πρέπει να περιέχονται σε 
κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η 
συντοµογραφία «Ι.Κ.Ε.». 
  
    3. Ενόσω η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, στην επωνυµία της συµπεριλαµβάνονται οι 
λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η 
ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται µε καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., µε µέριµνα του 
διαχειριστή, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. 
  
    4. Η επωνυµία της εταιρείας µπορεί να αποδίδεται ολόκληρη µε λατινικούς χαρακτήρες 
ή σε ξένη γλώσσα. Αν αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να περιέχει 
ολογράφως τις λέξεις «Private Company» ή την ένδειξη «P.C.» και αν είναι 
µονοπρόσωπη τις λέξεις «Single Member Private Company» ή «Single Member P.C.». 
  
Άρθρο 45 
Έδρα 
  
    1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία έχει την έδρα της στο δήµο που αναφέρεται στο 
καταστατικό της. 
  
    2. Μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή 
αναγνωρίζει τη µεταφορά και τη συνέχιση της νοµικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής 
καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της µεταφοράς για τους εταίρους, 
τους δανειστές και τους εργαζοµένους. Η έκθεση αυτή, µαζί µε οικονοµικές καταστάσεις 
µεταφοράς της έδρας, καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, 
των δανειστών και των εργαζοµένων. Η απόφαση µεταφοράς δεν λαµβάνεται, αν δεν 
παρέλθουν δύο µήνες από τη δηµοσίευση αυτή. Η µεταφορά αποφασίζεται οµόφωνα από 
τους εταίρους. Η αρµόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορεί να απορρίψει την 
αίτηση καταχώρισης της µεταφοράς για λόγους δηµόσιου συµφέροντος. 
  
    3. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να έχει την πραγµατική της 
έδρα στην Ελλάδα. 
  
    4. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή 
άλλες µορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής. 
  
Άρθρο 46 
∆ιάρκεια 
  
    Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της 
διάρκειας στο καταστατικό, η εταιρεία διαρκεί δώδεκα (12) έτη από τη σύστασή της. H 
διάρκεια µπορεί να παραταθεί µε απόφαση των εταίρων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε το 



άρθρο 72 παράγραφος 5. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο, η παράταση ισχύει για δώδεκα (12) 
έτη. 
  
Άρθρο 47 
Εταιρική διαφάνεια 
  
    1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυµία της, 
το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79, ο 
αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η 
εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας 
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο. 
  
    2. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει µέσα σε ένα µήνα από τη σύστασή της να 
αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εµφανίζονται µε µέριµνα και ευθύνη του 
διαχειριστή τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των εταίρων, µε την κατηγορία 
εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες 
της προηγούµενης παραγράφου. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της 
εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες µπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόµενό 
της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία. 
  
    3. Ενόσω η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωµένη να δίδει ή να 
αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες της προηγούµενης 
παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί. 
  
Άρθρο 48 
Επίλυση διαφορών 
  
    1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β' Μέρους του παρόντος νόµου, 
υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρµόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της 
εταιρείας, που κρίνει µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι 
άλλο. 
  
    2. Με το αρχικό καταστατικό µπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1, 
καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση µεταξύ εταίρων ή 
µεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόµενη µε 
τροποποίηση του καταστατικού ισχύει µόνο αν αποφασίστηκε οµόφωνα. 
  
    3. Με το καταστατικό µπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1, καθώς 
και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση µεταξύ εταίρων ή µεταξύ 
αυτών και της εταιρείας, σε διαµεσολάβηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3898/2010 
(Α' 211). Η σχετική καταστατική ρήτρα µπορεί να παραπέµπει σε οργανωµένη διαδικασία 
διαµεσολάβησης ή να προβλέπει ως διαµεσολαβητή πρόσωπο που έχει τη σχετική 
πιστοποίηση. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι η διαµεσολάβηση είναι 
υποχρεωτική πριν αχθεί η υπόθεση στο δικαστήριο ή γίνει προσφυγή σε διαιτησία. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  
Άρθρο 49  
Η ιδρυτική πράξη 
  
    1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνιστάται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα (ιδρυτές). 
  
    2. Η πράξη σύστασης της εταιρείας καταρτίζεται µε έγγραφο που πρέπει να περιέχει το 
καταστατικό. Το έγγραφο αυτό είναι συµβολαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη 
νόµου αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη µεταβίβαση των οποίων 
απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν επιλέγεται από τα µέρη. 
  
Άρθρο 50 
Περιεχόµενο του καταστατικού 
  



    1. Το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει: (α) το ονοµατεπώνυµο, τη 
διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων' (β) την εταιρική 
επωνυµία' (γ) την έδρα της εταιρείας' (δ) το σκοπό της εταιρείας' (ε) την ιδιότητα της 
εταιρείας ως ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία' (στ) τις εισφορές των εταίρων κατά 
κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων, σύµφωνα µε τα άρθρα 77 έως και 79, καθώς 
και το κεφάλαιο της εταιρείας' (ζ) το συνολικό αριθµό των εταιρικών µεριδίων' (η) τον 
αρχικό αριθµό των µεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα µερίδια αυτά 
εκπροσωπούν (θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και (ι) τη 
διάρκεια της εταιρείας. 
  
    2. Ειδικότερες συµφωνίες των εταίρων που περιέχονται στο καταστατικό είναι ισχυρές, 
αν δεν προσκρούουν στον παρόντα νόµο. 
  
Άρθρο 51 
∆ιαδικασία σύστασης 
  
    Για τη διαδικασία σύστασης της εταιρείας εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5Α 
του ν. 3853/2010 (Α' 90), όπως το άρθρο αυτό προστίθεται µε το άρθρο 117 
παράγραφος 3 του παρόντος νόµου. Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και αν, σύµφωνα 
µε το νόµο, απαιτείται άδεια λειτουργίας της εταιρικής επιχείρησης ή το καταστατικό της 
εταιρείας πρέπει να εγκριθεί από κάποιον αρµόδιο φορέα προκειµένου η εταιρεία να 
αρχίσει τις εργασίες επιδίωξης του σκοπού της. Στις περιπτώσεις αυτές η άδεια ή η 
έγκριση µπορεί να χορηγείται αφού συσταθεί η εταιρεία, αλλά πριν αρχίσει τις εργασίες 
για τις οποίες ο νόµος απαιτεί άδεια ή έγκριση. 
  
Άρθρο 52  
∆ηµοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ. 
  
    1. Η σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας γίνεται µε εγγραφή της εταιρείας 
στο Γ.Ε.ΜΗ. 
  
    2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δηµοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του 
ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία 
αναφέρονται στο νόµο αυτόν, καθώς και στον παρόντα νόµο. 
  
    3. Ως προς τα αποτελέσµατα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της 
καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 15 του ν. 3419/2005. 
  
Άρθρο 53 
Κήρυξη ακυρότητας της εταιρείας 
  
    1. Η εταιρεία που έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του 
δικαστηρίου µόνο αν: (α) συστήθηκε χωρίς έγγραφο, σύµφωνα µε το άρθρο 49 
παράγραφος 2, (β) στο καταστατικό της εταιρείας δεν αναφέρεται η επωνυµία, ο σκοπός 
ή το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, (γ) ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνοµος ή 
αντίκειται στη δηµόσια τάξη και (δ) ο µοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν 
ικανότητα για δικαιοπραξία όταν υπέγραψαν την πράξη σύστασης της εταιρείας, εκτός αν 
εντός της ετήσιας προθεσµίας της παραγράφου 2 ένας από αυτούς κατέστη ικανός και 
ενέκρινε τη σύσταση της εταιρείας. 
  
    2. Η αίτηση για ακύρωση της εταιρείας υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο που έχει 
έννοµο συµφέρον, µέσα σε ένα έτος από την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., και 
κοινοποιείται υποχρεωτικά στην εταιρεία. Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 η 
υποβολή της αίτησης δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισµό. 
  
    3. Το δικαστήριο που προβαίνει στην ακύρωση θέτει µε την ίδια απόφαση την εταιρεία 
υπό εκκαθάριση και διορίζει τον εκκαθαριστή. 
  
    4. Οι λόγοι κήρυξης ακυρότητας των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 
θεραπεύονται εάν, µέχρι τη συζήτηση της αίτησης, το καταστατικό τροποποιηθεί, ώστε να 
µην υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας. Το δικαστήριο που εκδικάζει αίτηση για 
κήρυξη της ακυρότητας µπορεί να χορηγήσει στην εταιρεία εύλογη προθεσµία, όχι 



µεγαλύτερη των τριών (3) µηνών, µε σκοπό να ληφθεί η απόφαση της τροποποίησης του 
καταστατικού και να καταχωρισθεί το τροποποιηµένο καταστατικό στο Γ.Ε.ΜΗ. Για το 
διάστηµα που µεσολαβεί το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα. 
  
    5. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας αντιτάσσεται 
στους τρίτους από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Τριτανακοπή µπορεί να ασκηθεί µέσα 
σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την καταχώριση αυτή. Η κήρυξη της ακυρότητας δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων της εταιρείας. 
  
Άρθρο 54 
Ευθύνη ιδρυτών 
  
    Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν µε τρίτους στο όνοµα της εταιρείας πριν από τη 
σύστασή της ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όµως, µόνη η 
εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστηµα αυτό αν µέσα σε τρεις µήνες από τη 
σύστασή της ανέλαβε µε πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  
Άρθρο 55 
Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές 
  
    Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου 
στον παρόντα νόµο γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι 
διαχειριστές. 
  
Άρθρο 56 
∆ιαχείριση εκ του νόµου 
  
    Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, οι πράξεις διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το 
µοναδικό εταίρο (νόµιµη διαχείριση). Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη 
των οποίων απειλείται σοβαρή ζηµία της εταιρείας, µπορεί να διενεργεί κάθε εταίρος 
χωριστά, ειδοποιώντας τους λοιπούς εταίρους. 
  
Άρθρο 57 
Καταστατική διαχείριση 
  
    Το καταστατικό µπορεί να ορίζει τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της 
ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (καταστατική διαχείριση). Η διαχείριση µπορεί να 
γίνεται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο από έναν ή περισσότερους διαχειριστές. Ο 
διαχειριστής διορίζεται µε απόφαση των εταίρων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση, ο 
διαχειριστής διορίζεται για αόριστο χρόνο. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών οι 
πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης διενεργούνται συλλογικά, εκτός αν το 
καταστατικό προβλέπει κάτι άλλο. Επείγουσες πράξεις διαχείρισης, από την παράλειψη 
των οποίων απειλείται σοβαρή ζηµία της εταιρείας, µπορεί να διενεργεί κάθε διαχειριστής 
χωριστά, ειδοποιώντας τους λοιπούς διαχειριστές. 
  
Άρθρο 58 
Ποιος διορίζεται διαχειριστής 
  
    ∆ιαχειριστής µπορεί να είναι µόνο φυσικό πρόσωπο, εταίρος ή µη. Σε περίπτωση 
νόµιµης διαχείρισης, αν κάποιος από τους εταίρους είναι νοµικό πρόσωπο, αυτό οφείλει 
να ορίσει για λογαριασµό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής. Το νοµικό 
πρόσωπο είναι εις ολόκληρο υπεύθυνο για τη διαχείριση. 
  
Άρθρο 59 
Ανάκληση διαχειριστή µε απόφαση των εταίρων 
  
    Ο διαχειριστής που ασκεί καταστατική διαχείριση ανακαλείται µε απόφαση των εταίρων 
που λαµβάνεται µε πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων, αν το 



καταστατικό δεν ορίζει µεγαλύτερη πλειοψηφία. Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί για 
ορισµένο χρόνο, το καταστατικό µπορεί να ορίζει και τους λόγους ανάκλησης. 
  
Άρθρο 60 
∆ιορισµός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο 
  
    1. Σε περίπτωση περισσότερων διαχειριστών, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι 
ένας ή περισσότεροι από αυτούς διορίζονται και ανακαλούνται από συγκεκριµένο εταίρο ή 
εταίρους µε κοινή δήλωσή τους. Η ανάκληση τέτοιου διαχειριστή πρέπει να συνοδεύεται 
από διορισµό νέου. Ενόσω αυτός που έχει το δικαίωµα δεν προβαίνει σε διορισµό 
διαχειριστή ή δεν αντικαθιστά το διαχειριστή που ανακάλεσε, η διαχείριση διενεργείται 
από τους υπόλοιπους διαχειριστές. 
  
    2. Παροχή του δικαιώµατος της προηγούµενης παραγράφου µε τροποποίηση του 
καταστατικού είναι επιτρεπτή µόνο µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων. 
  
Άρθρο 61 
Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο 
  
    1. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο µπορεί να ανακαλεί το διαχειριστή που 
ασκεί καταστατική διαχείριση µετά από αίτηση εταίρων που κατέχουν το ένα δέκατο 
(1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται 
ιδίως η σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα προς τακτική διαχείριση. 
Συµφωνία για µη ανάκληση από το δικαστήριο για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. 
  
    2. Σε περίπτωση ανάκλησης διαχειριστή τη διαχείριση ασκούν οι λοιποί διαχειριστές, ο 
εταίρος όµως ή οι εταίροι που είχαν διορίσει τον ανακληθέντα διαχειριστή µπορούν να 
διορίσουν άλλο πρόσωπο στη θέση του. Αν δεν υπάρχουν άλλοι διαχειριστές και ενόσω οι 
εταίροι δεν προβαίνουν σε διορισµό νέου διαχειριστή, ισχύει η νόµιµη διαχείριση. 
  
Άρθρο 62 
Έλλειψη διαχειριστή 
  
    Σε περίπτωση ανάκλησης του διαχειριστή κατά το άρθρο 59, καθώς και σε περίπτωση 
θανάτου, παραίτησης, ή έκπτωσης αυτού για άλλο λόγο, ο νέος διαχειριστής διορίζεται µε 
απόφαση των εταίρων, άλλως εφαρµόζονται οι διατάξεις του καταστατικού. Το 
καταστατικό µπορεί να προβλέπει το διορισµό διαχειριστή από την πλειοψηφία των 
διαχειριστών που αποµένουν ή τη συνέχιση της διαχείρισης από τους λοιπούς 
διαχειριστές χωρίς αντικατάσταση. Κάθε εταίρος ή διαχειριστής µπορεί να συγκαλεί τη 
συνέλευση των εταίρων για εκλογή νέου διαχειριστή. Εάν οι εταίροι δεν προβαίνουν σε 
εκλογή διαχειριστή και το καταστατικό δεν περιέχει σχετικές προβλέψεις, ισχύει η νόµιµη 
διαχείριση. 
  
Άρθρο 63 
∆ηµοσιότητα 
  
    1. Ο διορισµός, η ανάκληση και η αντικατάσταση του διαχειριστή υπόκεινται σε 
δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 3419/2005. Η 
έλλειψη δηµοσιότητας έχει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005. 
  
    2. Ελάττωµα ως προς το διορισµό του διαχειριστή δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, 
εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές µε το διορισµό του διατυπώσεις δηµοσιότητας στο 
Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωµα. 
  
Άρθρο 64 
Εξουσίες διαχειριστή - αµοιβή διαχειριστή 
  
    1. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνοµά της κάθε πράξη που 
αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει 
επιδίωξη του σκοπού της. 
  
    2. Πράξεις του διαχειριστή, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν 
την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε 



την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη 
η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις 
του. Περιορισµοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το 
καταστατικό ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόµη και 
αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. 
  
    3. Ο διαχειριστής µπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριµένων εξουσιών του σε 
εταίρους ή τρίτους, αν τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. 
  
    4. Ο διαχειριστής δεν αµείβεται για τη διαχείριση, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 
από το καταστατικό ή απόφαση των εταίρων. 
  
Άρθρο 65 
Υποχρέωση πίστεως 
  
    1. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλει ιδίως: (α) 
να µην επιδιώκει ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρείας, (β) να 
αποκαλύπτει έγκαιρα στους εταίρους τα ίδια συµφέροντά του, που ενδέχεται να 
ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες εµπίπτουν στα καθήκοντά του, 
καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτά της εταιρείας ή 
συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του 
κ.ν. 2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (γ) να µη 
διενεργεί πράξεις για λογαριασµό του ίδιου ή τρίτων, που ανάγονται στο σκοπό της 
εταιρείας ούτε να είναι εταίρος προσωπικής εταιρείας, Ε.Π.Ε. ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας, που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, εκτός αν οι εταίροι αποφασίσουν ότι 
επιτρέπονται τέτοιες πράξεις και (δ) να τηρεί εχεµύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις. 
  
    2. Το καταστατικό µπορεί να εξειδικεύει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1. 
  
    3. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, η 
εταιρεία δικαιούται αντί αποζηµίωσης να απαιτεί, προκειµένου µεν για πράξεις που έγιναν 
για λογαριασµό του ίδιου του διαχειριστή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές 
διενεργήθηκαν για λογαριασµό της εταιρείας, προκειµένου δε για πράξεις που έγιναν για 
λογαριασµό άλλου, να δοθεί στην εταιρεία η αµοιβή για τη µεσολάβηση ή να εκχωρηθεί 
σε αυτήν η σχετική απαίτηση. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται µετά από έξι (6) µήνες 
από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοινώθηκαν στους εταίρους και σε κάθε 
περίπτωση µετά από τριετία. 
  
Άρθρο 66 
Τήρηση βιβλίων 
  
    1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί: (α) «βιβλίο εταίρων», στο οποίο καταχωρίζει τα 
ονόµατα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, τον αριθµό των µεριδίων που κατέχει κάθε 
εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα µερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και 
µεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώµατα που παρέχει το καταστατικό 
στους εταίρους και (β) «ενιαίο βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και 
αποφάσεων της διαχείρισης». Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι 
αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαµβάνονται από 
περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέµατα τρέχουσας διαχείρισης ή, 
ανεξάρτητα από τον αριθµό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 
  
    2. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του 
διαχειριστή έλαβαν χώρα την ηµεροµηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο. 
  
Άρθρο 67 
Ευθύνη διαχειριστή 
  
    1. Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόµου, 
του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό 
πταίσµα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που 
στηρίζονται σε σύννοµη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηµατική 
απόφαση, η οποία ελήφθη µε καλή πίστη, µε βάση επαρκείς πληροφορίες και 



αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος. Αν περισσότεροι 
διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο. 
  
    2. Με απόφαση των εταίρων µπορεί να απαλλάσσεται ο διαχειριστής µετά την έγκριση 
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µόνο για τα διαχειριστικά πταίσµατα, εκτός αν οι 
εταίροι παρέχουν οµόφωνα γενική απαλλαγή. 
  
    3. H αξίωση της εταιρείας παραγράφεται µετά τριετία από την τέλεση της πράξης. 
  
    4. Την αγωγή της εταιρείας για αποζηµίωση ασκεί και οποιοσδήποτε εταίρος ή 
διαχειριστής της εταιρείας. Με απόφαση των εταίρων µπορεί να ορίζεται ειδικός 
εκπρόσωπος της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
  
Άρθρο 68  
Αρµοδιότητα εταίρων 
  
    1. Οι εταίροι αποφασίζουν για κάθε εταιρική υπόθεση. 
  
    2. Οι εταίροι είναι οι µόνοι αρµόδιοι να λαµβάνουν αποφάσεις: (α) για τις 
τροποποιήσεις του καταστατικού, στις οποίες περιλαµβάνονται η αύξηση και η µείωση του 
κεφαλαίου, εκτός αν ο παρών νόµος ή το καταστατικό προβλέπει ότι συγκεκριµένες 
τροποποιήσεις ή πράξεις αύξησης ή µείωσης του κεφαλαίου γίνονται από µόνο το 
διαχειριστή, (β) για το διορισµό και την ανάκληση του διαχειριστή, µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 60, (γ) για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, τη διανοµή 
κερδών, το διορισµό ελεγκτή και την απαλλαγή του διαχειριστή από την ευθύνη, (δ) για 
τον αποκλεισµό εταίρου, (ε) για τη λύση της εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της 
και (στ) για τη µετατροπή και τη συγχώνευση της εταιρείας. 
  
    3. Ανάθεση στο διαχειριστή εξουσίας τροποποίησης του καταστατικού, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2 περίπτωση α' του παρόντος άρθρου, µη προβλεπόµενη στο αρχικό 
καταστατικό, αποφασίζεται µε οµοφωνία των εταίρων. Η εξουσία που παρέχεται στο 
διαχειριστή να τροποποιεί το καταστατικό δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τριετία. 
  
Άρθρο 69  
Συνέλευση των εταίρων 
  
    1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73, οι αποφάσεις των εταίρων λαµβάνονται σε 
συνέλευση. 
  
    2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µια φορά κατ' έτος και µέσα σε τέσσερις (4) 
µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης µε αντικείµενο την έγκριση των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση). 
  
Άρθρο 70  
Σύγκληση 
  
    1. Η σύγκληση της συνέλευσης γίνεται από το διαχειριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του καταστατικού, σε κάθε περίπτωση όµως προ οκτώ (8) τουλάχιστον ηµερών. Η ηµέρα 
της σύγκλησης και η ηµέρα της συνέλευσης δεν υπολογίζονται στην προθεσµία αυτή. 
Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων µε κάθε κατάλληλο µέσο, 
περιλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). 
  
    2. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών 
µεριδίων δικαιούνται να ζητήσουν από το διαχειριστή τη σύγκληση συνέλευσης 
προσδιορίζοντας τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Αν ο διαχειριστής µέσα σε δέκα (10) 
ηµέρες δεν συγκαλέσει τη συνέλευση, οι αιτούντες εταίροι προβαίνουν οι ίδιοι στη 
σύγκληση µε την προταθείσα ηµερήσια διάταξη. 
  



    3. Η πρόσκληση της συνέλευσης πρέπει να περιέχει µε ακρίβεια τον τόπο και το 
χρόνο, όπου θα λάβει χώρα η συνέλευση, τις προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των 
εταίρων, καθώς και λεπτοµερή ηµερήσια διάταξη. 
  
    4. Κατά παρέκκλιση από τις προηγούµενες διατάξεις η συνέλευση µπορεί να 
συνεδριάζει εγκύρως, αν όλοι οι εταίροι είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται και 
συναινούν (καθολική συνέλευση). 
  
Άρθρο 71  
Τόπος συνέλευσης 
  
    1. Η συνέλευση µπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε αναφέρεται στο καταστατικό, στο 
εσωτερικό ή το εξωτερικό. Αν δεν αναφέρεται ο τόπος αυτός, η συνέλευση µπορεί να 
συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας ή και οπουδήποτε αλλού, αν συναινούν όλοι οι 
εταίροι. 
  
    2. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι η συνέλευση των εταίρων διεξάγεται µε 
τηλεδιάσκεψη. Κάθε εταίρος µπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνέλευση µε 
τηλεδιάσκεψη, ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η 
συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία. 
  
Άρθρο 72 
Συµµετοχή στη συνέλευση - ∆ιεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων 
  
    1. Στη συνέλευση µετέχουν όλοι οι εταίροι αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο. Έχουν 
το δικαίωµα να λάβουν το λόγο και να ψηφίσουν. 
  
    2. Κάθε εταιρικό µερίδιο παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου. Το καταστατικό µπορεί να 
θέτει µέγιστο όριο αριθµού ψήφων που µπορεί να έχει κάθε εταίρος για τη λήψη 
ορισµένων αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας 
θεωρείται ότι τα επιπλέον µερίδια του εταίρου δεν υπάρχουν. 
  
    3. Το δικαίωµα ψήφου δεν µπορεί να ασκείται από εταίρο, διαχειριστή ή µη, αν 
πρόκειται να αποφασισθεί ο ορισµός ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον 
του (άρθρο 67 παράγραφος 4) ή η απαλλαγή από την ευθύνη του (άρθρο 67 
παράγραφος 2) ή ο αποκλεισµός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93. 
  
    4. Η συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των 
εταιρικών µεριδίων. Οι αποφάσεις της συνέλευσης δεσµεύουν τους απόντες ή τους 
διαφωνούντες εταίρους. 
  
    5. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68, περιπτώσεις α', δ', ε' και στ', η 
συνέλευση αποφασίζει µε την αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού 
αριθµού των εταιρικών µεριδίων. 
  
    6. Το καταστατικό µπορεί να αυξάνει το ποσοστό λήψης όλων ή ορισµένων 
αποφάσεων ή και να ορίζει ότι ορισµένες αποφάσεις λαµβάνονται οµόφωνα. Το 
καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει ότι ορισµένες ή και όλες οι αποφάσεις 
λαµβάνονται µε πλειοψηφία του αριθµού των εταίρων, που εκπροσωπούν την 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. Θέσπιση διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου µε τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί οµοφωνία των 
εταίρων. 
  
    7. Οι αποφάσεις των εταίρων καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά 
το άρθρο 66. 
  
Άρθρο 73 
Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση 
  
    Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των προηγούµενων άρθρων, οι αποφάσεις των 
εταίρων, αν είναι οµόφωνες, µπορούν να λαµβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η 
ρύθµιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συµφωνούν να 
αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό 



πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους µε αναφορά των µειοψηφούντων. Οι 
υπογραφές των εταίρων µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµάτων µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα, αν τούτο προβλέπεται στο 
καταστατικό. Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται 
κατά το άρθρο 66. 
  
Άρθρο 74 
Ελαττωµατικές αποφάσεις των εταίρων 
  
    1. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λήφθηκε µε τρόπο που δεν είναι 
σύµφωνος µε το νόµο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας 
υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, ακυρώνεται από το δικαστήριο. Η 
ακύρωση µπορεί να ζητείται από το διαχειριστή, καθώς και από κάθε εταίρο που δεν 
παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, µε αίτηση που υποβάλλεται στο 
αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την καταχώρισή της 
στο βιβλίο πρακτικών. Ο αιτών µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο το διορισµό ειδικού 
εκπροσώπου της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Η τελεσίδικη απόφαση περί 
ακυρότητας ισχύει έναντι πάντων. Αν η προσβαλλόµενη απόφαση της συνέλευσης 
καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., καταχωρίζεται και η δικαστική απόφαση που την ακυρώνει. 
  
    2. Απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που είναι αντίθετη στο νόµο ή το 
καταστατικό είναι άκυρη. Η ακυρότητα αναγνωρίζεται από το δικαστήριο ύστερα από 
αίτηση που υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο το οποίο έχει έννοµο συµφέρον, εντός 
προθεσµίας έξι (6) µηνών από την καταχώριση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών. Σε 
περίπτωση που µε τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται 
παράνοµος ή αντικείµενος στη δηµόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση 
προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της 
ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσµία. 
  
    3. Απόφαση που αποτυπώνεται σε έγγραφο, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 73 ή που είναι αντίθετη στο νόµο ή το καταστατικό, είναι άκυρη. Τα δύο 
τελευταία εδάφια της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 
  
Άρθρο 75 
Εταιρικά µερίδια 
  
    1. Η συµµετοχή στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία προϋποθέτει την απόκτηση ενός 
ή περισσότερων εταιρικών µεριδίων. Τα εταιρικά µερίδια δεν µπορούν να παρασταθούν 
µε µετοχές. Η εταιρεία µπορεί να χορηγεί έγγραφο για τα εταιρικά µερίδια που δεν έχει 
χαρακτήρα αξιογράφου. 
  
    2. Ο αρχικός αριθµός των εταιρικών µεριδίων κάθε εταίρου ορίζεται στο καταστατικό 
κατά το άρθρο 50. Στη συνέχεια ο αριθµός αυτός µπορεί να αυξοµειώνεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
  
    3. Τα εταιρικά µερίδια έχουν ονοµαστική αξία τουλάχιστον ενός (1) ευρώ. Η 
ονοµαστική αξία είναι ίδια για όλα τα εταιρικά µερίδια, ανεξάρτητα από το είδος της 
εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. 
  
    4. Τα εταιρικά µερίδια µπορεί να αποτελούν αντικείµενο κοινωνίας, επικαρπίας ή 
ενεχύρου. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, 
κατά την έννοια των άρθρων 78 και 79, βαρύνουν αποκλειστικά τον ψιλό κύριο ή τον 
ενεχυριαστή. Εκείνος που έχει το δικαίωµα ψήφου ορίζεται από το καταστατικό, άλλως 
ισχύουν αναλόγως τα άρθρα 1177 και 1245 του Αστικού Κώδικα. 
  
    5. Αν εταιρικό µερίδιο περιέλθει σε περισσότερους, οι συνδικαιούχοι οφείλουν να 
υποδείξουν στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Αν δεν υποδείξουν, δηλώσεις που έχουν 
σχέση µε την εταιρική ιδιότητα των συνδικαιούχων µπορεί να γίνουν εγκύρως προς 
οποιονδήποτε από αυτούς. 
  



Άρθρο 76 
Είδη εισφορών 
  
    1. Τα εταιρικά µερίδια παριστούν εισφορές των εταίρων. 
  
    2. Οι εισφορές των εταίρων µπορεί να είναι τριών ειδών: κεφαλαιακές, 
εξωκεφαλαιακές και εγγυητικές. Κάθε εταιρικό µερίδιο εκπροσωπεί ένα µόνο είδος 
εισφοράς. 
  
    3. Ο αριθµός των µεριδίων του κάθε εταίρου είναι ανάλογος προς την αξία της 
εισφοράς του. 
  
Άρθρο 77  
Κεφαλαιακές εισφορές 
  
    1. Οι «κεφαλαιακές εισφορές» αποτελούν εισφορές σε µετρητά ή σε είδος που 
σχηµατίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας. 
  
    2. Κεφαλαιακές εισφορές σε είδος επιτρέπονται µόνο αν το εισφερόµενο αποτελεί 
στοιχείο ενεργητικού, που µπορεί να τύχει χρηµατικής αποτίµησης κατά την έννοια του 
άρθρου 8 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. Η αποτίµηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 9 
και 9α του κ.ν. 2190/1920. Αποτίµηση δεν απαιτείται, αν η αξία της εισφοράς, κατά το 
καταστατικό ή την απόφαση που αυξάνει το κεφάλαιο, δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ. 
  
    3. Αύξηση ή µείωση του αριθµού των εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχούν σε 
κεφαλαιακές εισφορές µπορεί να γίνει µόνο µε αύξηση ή µείωση κεφαλαίου. 
  
    4. Το κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς κατά την ίδρυση της εταιρείας ή 
κατά την αύξηση του κεφαλαίου. Ο διαχειριστής της εταιρείας οφείλει µέσα σε ένα µήνα 
από τη σύσταση της εταιρείας ή την αύξηση του κεφαλαίου να βεβαιώσει την ολοσχερή 
καταβολή αυτού, µε πράξη του που καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση µη 
ολοσχερούς καταβολής ο διαχειριστής προβαίνει σε αντίστοιχη µείωση του κεφαλαίου και 
σε ακύρωση των εταιρικών µεριδίων που αντιστοιχούν στο κεφάλαιο το οποίο δεν 
καταβλήθηκε. 
  
    5. Στην εταιρεία πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα εταιρικό µερίδιο που να 
εκπροσωπεί κεφαλαιακή εισφορά. Αν λόγω ακύρωσης µεριδίων δεν υπάρχουν πλέον 
µερίδια που να αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, η εταιρεία οφείλει, είτε να ορίσει 
πρόσωπο, εταίρο ή τρίτο, που θα εξαγοράσει ένα τέτοιο µερίδιο, πριν αυτό ακυρωθεί, είτε 
να αυξήσει το κεφάλαιό της µέσα σε ένα µήνα από την ακύρωση. Παράλειψη της 
αύξησης αποτελεί λόγο δικαστικής λύσης της εταιρείας µε αίτηση οποιουδήποτε έχει 
έννοµο συµφέρον. 
  
Άρθρο 78  
Εξωκεφαλαιακές εισφορές 
  
    1. Οι «εξωκεφαλαιακές εισφορές» συνίστανται σε παροχές που δεν µπορούν να 
αποτελέσουν αντικείµενο κεφαλαιακής εισφοράς, όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από 
ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. Οι παροχές αυτές 
πρέπει να εξειδικεύονται στο καταστατικό και εκτελούνται για ορισµένο ή αόριστο χρόνο. 
  
   2. Η αξία των εισφορών αυτών που αναλαµβάνονται, είτε κατά τη σύσταση της 
εταιρείας είτε και µεταγενέστερα καθορίζεται στο καταστατικό. 
  
   3. Σε περίπτωση µη παροχής της εξωκεφαλαιακής εισφοράς η εταιρεία µπορεί να 
ζητήσει από το δικαστήριο είτε την εκπλήρωση είτε την ακύρωση των µεριδίων που 
αντιστοιχούν στην εισφορά η οποία δεν παρασχέθηκε. Περαιτέρω αξίωση αποζηµίωσης 
της εταιρείας δεν αποκλείεται. 
  
   4. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών µεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισµού 
εταίρου, καθώς και στην περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών µεριδίων ο 
εταίρος που δεν έχει παράσχει πλήρως την εξωκεφαλαιακή εισφορά του, υποχρεούται να 



καταβάλει στην εταιρεία σε µετρητά το µέρος των παροχών που δεν εκτέλεσε. Ως αξία 
των παροχών λογίζεται εκείνη της εισφοράς, όπως προσδιορίστηκε στο καταστατικό, ή 
του µέρους της εισφοράς. 
  
Άρθρο 79  
Εγγυητικές εισφορές 
  
   1. «Εγγυητικές εισφορές» είναι εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης 
έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας µέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό. 
Ο εταίρος που παρέχει εγγυητική εισφορά θεωρείται ότι δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι σε 
θέση και ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να είναι σε θέση κατά πάντα χρόνο, να 
προβεί στις καταβολές των χρεών της εταιρείας µέχρι το ποσό του προηγούµενου 
εδαφίου. 
  
   2. Η αξία κάθε εγγυητικής εισφοράς καθορίζεται στο καταστατικό και δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ποσού της ευθύνης κατά την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
  
   3. Η ευθύνη του εταίρου καλύπτει οποιοδήποτε χρέος της εταιρείας κατά την 
παράγραφο 1 µε τόκους και άλλες επιβαρύνσεις. Η ευθύνη αυτή υφίσταται άµεσα και 
πρωτογενώς έναντι των δανειστών, που µπορούν να ασκήσουν ευθέως αγωγή κατά του 
εταίρου. Ο εταίρος µπορεί να προβάλει κατά του δανειστή ενστάσεις που δεν 
θεµελιώνονται στο πρόσωπό του µόνον εφόσον θα µπορούσαν να προβληθούν από την 
εταιρεία. Περισσότεροι εταίροι που ευθύνονται µε τον τρόπο αυτόν υπέχουν ευθύνη εις 
ολόκληρο. 
  
   4. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου µε εγγυητική εισφορά κάθε δανειστής της 
εταιρείας µπορεί να αναγγελθεί στην πτώχευση αυτή. Το ποσό που διανέµεται αθροιστικά 
στους δανειστές της εταιρείας δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό της ευθύνης που ορίζεται 
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, µειωµένο αναλογικά στο µέτρο που 
ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των ενέγγυων πτωχευτικών πιστωτών. Έως το όριο 
αυτό οι δανειστές της εταιρείας κατατάσσονται τηρουµένου µεταξύ τους του άρθρου 154 
του Πτωχευτικού Κώδικα. 
  
   5. Ο εταίρος που έχει παράσχει εγγυητική εισφορά και κατέβαλε εταιρικό χρέος δεν 
έχει δικαίωµα αναγωγής κατά της εταιρείας. 
  
   6. Στις περιπτώσεις ακύρωσης εταιρικών µεριδίων λόγω εξόδου ή αποκλεισµού 
εταίρου, καθώς και αναγκαστικής εκποίησης εταιρικών µεριδίων, ο εταίρος που δεν έχει 
καταβάλει πλήρως το ποσό της ευθύνης του από εγγυητική εισφορά, εξακολουθεί να 
είναι υπόχρεος έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας που γεννήθηκαν 
πριν από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των γεγονότων αυτών, για διάστηµα τριών (3) 
ετών µετά την καταχώριση αυτή. 
  
   7. Μετά από κάθε µεταβολή στις εγγυητικές εισφορές της εταιρείας, ο διαχειριστής 
υποβάλλει για καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. επικαιροποιηµένη κατάσταση µε τη µεταβολή που 
έχει επέλθει και τις εγγυητικές εισφορές των κατ' ιδίαν εταίρων που υφίστανται µε το 
ποσό της ευθύνης που δεν έχει καταβληθεί για κάθε εισφορά. Την κατάσταση αυτή 
αναρτά και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 
Άρθρο 80 
Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών 
  
   Ο τρόπος λογιστικής παρακολούθησης και παρουσίασης των εξωκεφαλαιακών και 
εγγυητικών εισφορών καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η κατά το καταστατικό αποτίµηση των 
εξωκεφαλαιακών και των εγγυητικών εισφορών καταχωρίζεται σε λογαριασµούς των 
ιδίων κεφαλαίων. 
  
Άρθρο 81  
Επιστροφή εισφορών 
  
   Η επιστροφή των κεφαλαιακών εισφορών πριν από τη λύση της εταιρείας επιτρέπεται 
µόνο µε τη διαδικασία της µείωσης κεφαλαίου. Επιστροφή των λοιπών εισφορών ή 



απαλλαγή των εταίρων από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν µε τις εισφορές αυτές δεν 
είναι επιτρεπτή. 
  
Άρθρο 82 
Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές 
  
   1. Παρά τη διάταξη του άρθρου 81, ο εταίρος έχει δικαίωµα να εξαγοράσει τις 
υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, µετατρέποντας 
τα µερίδιά του σε µερίδια κεφαλαιακής εισφοράς και καταβάλλοντας στην εταιρεία υπό 
µορφή αύξησης κεφαλαίου για µεν την εξωκεφαλαιακή εισφορά ποσό ίσο µε την αξία της 
εισφοράς του, όπως ορίσθηκε στο καταστατικό, για δε την εγγυητική εισφορά το πλήρες 
ποσό της ευθύνης του. Αν οι υποχρεώσεις αυτές έχουν εν µέρει εκπληρωθεί, το 
καταβλητέο ποσό ορίζεται από την εταιρεία αναλογικά. Σε περίπτωση αµφισβήτησης του 
καταβλητέου ποσού ή, αν η εταιρεία δεν προβαίνει σε προσδιορισµό του ποσού, το 
δικαστήριο κρίνει µετά από αίτηµα του εταίρου, σύµφωνα µε το άρθρο 371 ΑΚ. Η αύξηση 
κεφαλαίου διενεργείται από το διαχειριστή, χωρίς να υπάρχει δικαίωµα προτίµησης των 
λοιπών εταίρων. Στην περίπτωση δικαστικού προσδιορισµού του ποσού εξαγοράς, η 
αύξηση διενεργείται όταν η απόφαση τελεσιδικήσει. 
  
   2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της αύξησης κεφαλαίου, ο εταίρος έχει τα µερίδια 
που αντιστοιχούν στην αύξηση. 
  
   3. ∆ικαίωµα εξαγοράς υποχρεώσεων από εγγυητική εισφορά δεν µπορεί να ασκηθεί 
από ενδιαφερόµενο εταίρο που έχει ήδη εναχθεί από δανειστή της εταιρείας για καταβολή 
χρέους αυτής. Το καταστατικό µπορεί να απαγορεύει την εξαγορά των υποχρεώσεων από 
εγγυητικές εισφορές για ορισµένο χρονικό διάστηµα από την ανάληψή τους, που δεν 
µπορεί να υπερβαίνει την τριετία. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'  
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ 
ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  
Άρθρο 83  
Ελευθερία µεταβίβασης 
  
   1. Η µεταβίβαση και η επιβάρυνση των µεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν 
ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, µε την επιφύλαξη των επόµενων άρθρων. 
  
   2. Εταίρος µε µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που 
δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να µεταβιβάσει τα µερίδιά του, ενόσω 
δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύµφωνα µε το άρθρο 82. 
  
Άρθρο 84  
Μεταβίβαση εν ζωή 
  
   1. Η µεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών µεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και 
επάγεται αποτελέσµατα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε 
αυτή της µεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον 
µεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην 
εταιρεία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει 
να καταχωρίζει αµέσως τη µεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη µεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόµο και το 
καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η µεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση 
στο βιβλίο των εταίρων. 
  
   2. Το καταστατικό µπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει τη µεταβίβαση ή επιβάρυνση 
των µεριδίων εν ζωή. Μπορεί επίσης να προβλέπει δικαίωµα προτίµησης των λοιπών 
εταίρων, αν κάποιος εταίρος προτίθεται να µεταβιβάσει µερίδιά του, καθώς και δικαίωµα 
της εταιρείας να υποδεικνύει εταίρο ή τρίτο για εξαγορά των µεριδίων, που πρόκειται να 
µεταβιβασθούν, αντί πλήρους τιµήµατος προσδιοριζόµενου από το δικαστήριο, εκτός αν 
τα µέρη συµφωνούν στο ύψος του ή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο προσδιορισµού του. 
  
Άρθρο 85  



Μεταβίβαση αιτία θανάτου 
  
   1. Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίσει χωρίς καθυστέρηση τη µεταβίβαση των 
εταιρικών µεριδίων αιτία θανάτου στο βιβλίο των εταίρων, αφού ελέγξει το δικαίωµα του 
κληρονόµου. 
  
   2. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι σε περίπτωση θανάτου εταίρου, τα εταιρικά του 
µερίδια εξαγοράζονται από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, εταίρο ή τρίτο, αντί 
πλήρους τιµήµατος προσδιοριζόµενου από το δικαστήριο, εκτός αν τα µέρη συµφωνούν 
στο ύψος του ή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο προσδιορισµού του. Η υπόδειξη πρέπει 
να γίνει µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που η εταιρεία λάβει γνώση του θανάτου και 
πρέπει να γνωστοποιείται στον κληρονόµο ή κληροδόχο, καθώς και στους λοιπούς 
εταίρους. Το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει ότι οι επιζώντες εταίροι έχουν 
δικαίωµα προτίµησης στην εξαγορά κατά το ποσοστό της συµµετοχής τους στην εταιρεία. 
  
Άρθρο 86  
∆ικαίωµα προαίρεσης 
  
   Οι εταίροι µπορούν να συµφωνούν µεταξύ τους ή µε τρίτους την παροχή δικαιώµατος 
προαίρεσης αγοράς ή πώλησης µεριδίων. Η συµφωνία αυτή καταγράφεται στο βιβλίο 
εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωµα προαίρεσης, οφείλει να 
εγγράψει αµελλητί στο βιβλίο τη µεταβολή του δικαιούχου. 
  
Άρθρο 87  
Ίδια µερίδια 
  
   Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άµεσα ή έµµεσα, δικά της µερίδια. Μερίδια που 
αποκτώνται, µε οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούµενου εδαφίου 
ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας µε απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει µερίδια της πρώτης, τα 
µερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως µε τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει µε πράξη του να προβεί χωρίς 
καθυστέρηση στη διαπίστωση της µείωσης του αριθµού των εταιρικών µεριδίων και 
ενδεχοµένως της αντίστοιχης µείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση 
στο Γ.Ε.ΜΗ. 
  
Άρθρο 88  
Κατάσχεση εταιρικών µεριδίων 
  
   1. Η κατάσχεση των εταιρικών µεριδίων είναι δυνατή ακόµη και αν η µεταβίβαση 
τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισµούς. Η κατάσχεση γίνεται σύµφωνα µε τα 
άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η 
απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το 
δικαστήριο µπορεί να διατάξει ως πρόσφορο µέσο για την αξιοποίηση του δικαιώµατος 
κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και τη µεταβίβαση των εταιρικών 
µεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία µε πληρωµή πλήρους 
τιµήµατος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαµβάνει γνώση του 
ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία µε 
οποιονδήποτε πρόσφορο δικονοµικό τρόπο. 
  
   2. Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του µερίδια ανήκουν στην πτωχευτική 
περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρµογή του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί 
της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο µπορεί να διατάξει, µετά από αίτηση της 
εταιρείας, τη µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει 
η εταιρεία, µε καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιµήµατος, που προσδιορίζεται από το 
δικαστήριο. 
  
Άρθρο 89 
Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους 
  
   1. Αν δεν προβλέπει κάτι άλλο το καταστατικό για την είσοδο νέου εταίρου ή την 
ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται οµόφωνη απόφαση των 
εταίρων. Η απόφαση αυτή πρέπει να µνηµονεύει τον αριθµό των αποκτώµενων µεριδίων 



και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί. Αν η απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί λόγω 
αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων µειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο 
µπορεί µετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την 
ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που 
επιβάλλεται από το συµφέρον της εταιρείας. 
  
   2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου. 
  
Άρθρο 90 
Αύξηση κεφαλαίου 
  
   1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται µε αύξηση του αριθµού των εταιρικών µεριδίων. 
  
   2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος όλοι οι 
εταίροι έχουν δικαίωµα προτίµησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα µε τον αριθµό των 
εταιρικών µεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωµα προτίµησης ασκείται µε δήλωση προς 
την εταιρεία µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων 
στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι το δικαίωµα προτίµησης το έχουν 
µόνο οι εταίροι µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Το δικαίωµα 
προτίµησης µπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται µε απόφαση των εταίρων που 
λαµβάνεται κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5. Αν η απόφαση αυτή δεν µπορεί να ληφθεί 
λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων µειώνονται τα ποσοστά, εφαρµόζεται 
αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 89. 
  
   3. Το καταστατικό της εταιρείας µπορεί να προβλέπει ότι το κεφάλαιο θα αυξηθεί σε 
συγκεκριµένο χρονικό σηµείο µε νέες εισφορές ορισµένου ποσού («εγκεκριµένο 
κεφάλαιο»). Το χρονικό σηµείο µπορεί να προσδιορίζεται µε µορφή αίρεσης ή προθεσµίας 
ή µε λήψη απόφασης από το διαχειριστή ή τους εταίρους. Αν δεν προκύπτει κάτι άλλο 
από το καταστατικό, υποχρέωση καταβολής των εισφορών αυτών έχουν όλοι οι εταίροι, 
ανάλογα µε το ποσό των εταιρικών µεριδίων που κατέχει ο καθένας. Σε περίπτωση 
αύξησης του κεφαλαίου µε τον τρόπο αυτόν ο διαχειριστής υποχρεούται να 
αναπροσαρµόσει το κεφάλαιο της εταιρείας µε σχετική δήλωση στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν δεν 
αναφέρεται κάτι άλλο, οι νέες εισφορές είναι σε µετρητά. 
  
Άρθρο 91  
Μείωση κεφαλαίου 
  
   1. Η µείωση κεφαλαίου γίνεται µε ακύρωση υφιστάµενων µεριδίων που αντιστοιχούν 
σε κεφαλαιακές εισφορές και µε τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των εταίρων 
που έχουν τέτοια µερίδια. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει συναίνεση των εταίρων 
αυτών ή χωριστή απόφαση τούτων που λαµβάνεται κατά πλειοψηφία. Η µείωση δεν 
επιτρέπεται να επιφέρει µηδενισµό του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται ταυτόχρονη αύξηση 
τούτου. 
  
   2. Σε περίπτωση µείωσης κεφαλαίου το αποδεσµευόµενο ενεργητικό µπορεί να 
αποδίδεται στους εταίρους µε µερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, µόνο 
αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις. Η προβολή αντιρρήσεων πρέπει να 
γίνει µε δήλωση των δανειστών προς την εταιρεία µέσα σε ένα µήνα από την καταχώριση 
της απόφασης των εταίρων για µείωση του κεφαλαίου στο Γ.Ε.ΜΗ. Αν υπάρξει τέτοια 
δήλωση, αποφαίνεται το δικαστήριο µετά από αίτηµα της εταιρείας. Το δικαστήριο µπορεί 
να επιτρέψει την απόδοση του ενεργητικού στους εταίρους ή να την εξαρτήσει από 
εξόφληση του δανειστή, παροχή σε αυτόν επαρκών ασφαλειών, ή ανάληψη προσωπικής 
υποχρέωσης από εταίρους. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, 
εκδίδεται µία απόφαση ως προς όλες. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται αν η 
µείωση γίνεται για απόσβεση ζηµιών ή για σχηµατισµό αποθεµατικού. 
  
Άρθρο 92  
Έξοδος εταίρου 
  
   1. Κάθε εταίρος µπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο µε απόφαση του 
δικαστηρίου, που εκδίδεται µετά από αίτησή του. 
  



   2. Το καταστατικό µπορεί να περιλαµβάνει διατάξεις για το δικαίωµα των εταίρων να 
εξέλθουν της εταιρείας υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Μπορεί επίσης να προβλέπει την 
έξοδο εταίρου µε εξωκεφαλαιακές εισφορές µε δήλωση της εταιρείας, αν ο εταίρος αυτός 
περιέλθει σε αδυναµία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, 
ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονοµήσει τα εταιρικά µερίδια. 
  
   3. Ο εξερχόµενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των µεριδίων του. Αν τα 
µέρη δεν συµφωνούν στην αποτίµηση ή το καταστατικό δεν ορίζει τον τρόπο 
προσδιορισµού της, αποφασίζει το δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία µπορεί να 
αξιώσει αποζηµίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4. 
  
   4. Μετά την έξοδο του εταίρου ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση να 
προβεί σε ακύρωση των µεριδίων του και, αν συντρέχει περίπτωση, σε µείωση του 
κεφαλαίου και να αναπροσαρµόσει τον αριθµό των εταιρικών µεριδίων µε σχετική 
καταχώριση στο ΓΕ.Μ.Η. Μπορεί όµως, να ορίζεται στο καταστατικό ότι σε περίπτωση 
εξόδου τα εταιρικά µερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο 
που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των µεριδίων που 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι 
οι εταίροι έχουν δικαίωµα προτίµησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συµµετοχής 
τους στην εταιρεία. 
  
Άρθρο 93  
Αποκλεισµός εταίρου 
  
   Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το δικαστήριο, µετά από αίτηση κάθε διαχειριστή ή 
εταίρου, µπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι' αυτό 
απόφαση των λοιπών εταίρων σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 4. Η αίτηση πρέπει 
να υποβάλλεται µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη λήψη της απόφασης των εταίρων. Το 
δικαστήριο µπορεί να εκδίδει προσωρινή διαταγή µε την οποία διατάσσει τα αναγκαία 
ασφαλιστικά µέτρα, που µπορεί να περιλαµβάνουν προσωρινή αναστολή του δικαιώµατος 
ψήφου του υπό αποκλεισµό εταίρου. Από την τελεσιδικία της απόφασης και την 
καταβολή στον αποκλειόµενο της πλήρους αξίας των µεριδίων του, που προσδιορίζεται 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του προηγούµενου άρθρου, η εταιρεία συνεχίζεται 
µεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία µπορεί να αξιώσει 
αποζηµίωση κατά το άρθρο 78 παράγραφος 4. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλόγως η 
παράγραφος 4 του άρθρου 92. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
  
Άρθρο 94 
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις εταίρων 
  
   1. Αν δεν προβλέπεται κάτι άλλο στον παρόντα νόµο ή το καταστατικό, τα εταιρικά 
µερίδια παρέχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της 
εισφοράς στην οποία αντιστοιχούν. Για την παροχή στους εταίρους νέων δικαιωµάτων ή 
επιβολή νέων υποχρεώσεων απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού µε συµφωνία 
όλων των εταίρων ή τη συναίνεση εκείνου, τον οποίο αφορά η υποχρέωση. 
  
   2. Κάθε εταίρος δικαιούται να λαµβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή µε αντιπρόσωπο της 
πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. 
∆ικαιούται επίσης µε δαπάνες του να λαµβάνει αποσπάσµατα του βιβλίου των εταίρων και 
του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι τα 
δικαιώµατα του παρόντος άρθρου ασκούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα όχι 
µεγαλύτερα του τριµήνου. Η εταιρεία µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την 
πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηµατικά συµφέροντα της 
εταιρείας. 
  
   3. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
κατανόηση και την εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης της συνέλευσης. 
  
   4. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθµού των εταιρικών 
µεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισµό 



ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες 
παράβασης του νόµου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσµα µε 
έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία. 
  
Άρθρο 95 
Συµβάσεις εταιρείας µε εταίρους ή το διαχειριστή 
  
   1. Κάθε σύµβαση µεταξύ εταιρείας και των εταίρων ή του διαχειριστή πρέπει να 
καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών του άρθρου 66 µε µέριµνα του διαχειριστή και να 
ανακοινώνεται σε όλους τους εταίρους µέσα σε ένα µήνα από τη σύναψή της. Αν η 
εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, η καταγραφή αυτή αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της 
σύµβασης, εκτός αν η σύµβαση αφορά τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό 
κανονικές συνθήκες. 
  
   2. Το καταστατικό µπορεί να υποβάλλει συγκεκριµένες ή και όλες τις συµβάσεις της 
παραγράφου 1 σε έγκριση των εταίρων. 
  
   3. Η εκτέλεση των συµβάσεων της παραγράφου 1 απαγορεύεται, εφόσον µε την 
εκτέλεση αυτή µαταιώνεται, εν όλω ή εν µέρει, η ικανοποίηση των λοιπών δανειστών της 
εταιρείας. 
  
   4. Συµφωνίες εταιρείας και εταίρων, που αφορούν τη διαχείριση της περιουσίας της 
εταιρείας εκ µέρους των τελευταίων, είναι επιτρεπτές. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'  
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡ∆ΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ 
  
Άρθρο 96  
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
  
   Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συντάσσει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που 
περιλαµβάνουν: (α) τον ισολογισµό, (β) το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, (γ) τον 
πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και (δ) προσάρτηµα που περιλαµβάνει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες και επεξηγήσεις για την πληρέστερη κατανόηση των άλλων 
καταστάσεων, καθώς και την ετήσια έκθεση του διαχειριστή για την εταιρική 
δραστηριότητα κατά τη χρήση που έληξε. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη 
σύνταξη και άλλων οικονοµικών καταστάσεων. Οι καταστάσεις υπογράφονται από το 
διαχειριστή και αποτελούν ενιαίο σύνολο. 
  
Άρθρο 97  
Απογραφή 
  
   Μια φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο διαχειριστής της εταιρείας 
υποχρεούται να συντάξει απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του 
παθητικού της, µε λεπτοµερή περιγραφή και αποτίµηση. Οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από το διαχειριστή της µε βάση την απογραφή 
αυτή. 
  
Άρθρο 98  
Τρόπος κατάρτισης και δηµοσίευσης καταστάσεων 
  
   1. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις των άρθρων 42, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 
2190/1920. Όταν κατά τις ισχύουσες διατάξεις οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ισχύουν αναλόγως τα 
οριζόµενα στα άρθρα 134 επ. του κ.ν. 2190/1920. 
  
   2. Με µέριµνα του διαχειριστή γίνεται δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας µέσα σε τρεις (3) µήνες από 
τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Σχετικά εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. 
  
Άρθρο 99  



Έλεγχος 
  
   1. Για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 36, 36α, 37 και 38, καθώς 
και της παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές ορίζονται από τους 
εταίρους και ο διορισµός τους καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. 
  
   2. Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που κατά το κλείσιµο του ισολογισµού δεν 
υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α παρ. 6 του κ.ν. 
2190/1920, απαλλάσσονται από την υποχρέωση ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεών 
τους από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Εφαρµόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 7 και 8 
του πιο πάνω άρθρου 42α. 
  
Άρθρο 100 
Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανοµή κερδών 
  
   1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και τη διανοµή κερδών 
απαιτείται απόφαση των εταίρων. 
  
   2. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανοµή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το 
ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Το 
αποθεµατικό αυτό µπορεί µόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συµψηφίζεται µε ζηµίες. 
Πρόσθετα αποθεµατικά µπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να 
αποφασίζονται από τους εταίρους. 
  
   3. Για να διανεµηθούν κέρδη, πρέπει αυτά να προκύπτουν από τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεµηθούν. Το καταστατικό 
µπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανοµή κερδών. 
  
   4. Η συµµετοχή των εταίρων στα κέρδη είναι ανάλογη προς τον αριθµό των µεριδίων 
που έχει κάθε εταίρος. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι για ορισµένο χρόνο, που 
δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία, κάποιος εταίρος ή εταίροι δεν µετέχουν ή µετέχουν 
περιορισµένα στα κέρδη ή στο προϊόν της εκκαθάρισης ή ότι έχουν δικαίωµα λήψης 
πρόσθετων κερδών. 
  
   5. Οι εταίροι που εισέπραξαν κέρδη κατά παράβαση των προηγούµενων παραγράφων 
οφείλουν να τα επιστρέψουν στην εταιρεία. Η αξίωση αυτή µπορεί να ασκηθεί και 
πλαγιαστικά από τους δανειστές. 
  
   6. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται και σε περιπτώσεις κεκρυµµένης 
καταβολής κερδών ή έµµεσης επιστροφής εισφορών. 
Άρθρο 101 
Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
  
   1. Κάθε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, αν είναι 
µητρική κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση Α' της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 
2190/1920, υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και 
ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης. 
  
   2. Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 90 έως 109 του κ.ν. 2190/1920. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'  
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
Άρθρο 102  
Εταιρεία σε κατάσταση επαπειλούµενης αδυναµίας εκπλήρωσης 
  
   Αν η εταιρεία βρίσκεται σε κατάσταση επαπειλούµενης αδυναµίας εκπλήρωσης των 
οφειλών της, κατά την έννοια των άρθρων 3 παράγραφος 2 και 99 παράγραφος 1 του 
Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), ο διαχειριστής υποχρεούται χωρίς υπαίτια 
βραδύτητα να συγκαλέσει συνέλευση των εταίρων, που θα αποφασίσει τη λύση της 
εταιρείας, την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης ή την 
υιοθέτηση άλλου µέτρου. 



  
Άρθρο 103  
Λόγοι λύσης 
  
   1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: (α) οποτεδήποτε µε απόφαση των 
εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισµένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός 
παραταθεί πριν λήξει µε απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, 
και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νόµος ή το καταστατικό. 
  
   2. Η λύση της εταιρείας, αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας, 
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε µέριµνα του εκκαθαριστή. 
  
Άρθρο 104  
Εκκαθάριση και εκκαθαριστής 
  
   1. Αν λυθεί η εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξη αυτής σε 
πτώχευση, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης η 
εταιρεία λογίζεται ότι εξακολουθεί και διατηρεί την επωνυµία της, στην οποία 
προστίθενται οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». 
  
   2. Η εξουσία των οργάνων της εταιρείας κατά το στάδιο της εκκαθάρισης περιορίζεται 
στις αναγκαίες για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας πράξεις. Ο εκκαθαριστής 
µπορεί να ενεργήσει και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και 
το συµφέρον της εταιρείας. 
  
   3. Η εκκαθάριση ενεργείται από το διαχειριστή, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει 
διαφορετικά ή αποφάσισαν άλλως οι εταίροι. Οι εταίροι µπορούν να αποφασίσουν 
διαφορετικά από το καταστατικό µόνο µε την πλειοψηφία του άρθρου 72 παράγραφος 5. 
  
   4. Οι διατάξεις για το διαχειριστή εφαρµόζονται ανάλογα και στον εκκαθαριστή. 
  
Άρθρο 105  
Εργασίες εκκαθάρισης 
  
   1. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει 
απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να 
καταρτίσει οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται µε απόφαση 
των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να 
καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονοµικές καταστάσεις. 
  
   2. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αµελλητί τις εκκρεµείς υποθέσεις της 
εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να µετατρέψει 
σε χρήµα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιµά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, 
όπου τούτο είναι εφικτό. 
  
   3. Εταίροι µε εξωκεφαλαιακές εισφορές εξακολουθούν και κατά το στάδιο της 
εκκαθάρισης να παρέχουν υπηρεσίες, που αποτελούν το αντικείµενο της εισφοράς τους, 
στο µέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση των εργασιών της εκκαθάρισης. 
Οι εταίροι µε µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές εξακολουθούν να είναι 
υπόχρεοι έναντι τρίτων για την καταβολή των χρεών της εταιρείας για διάστηµα τριών 
(3) ετών µετά τη λύση της εταιρείας. 
  
   4. Εάν το στάδιο εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 49 
παρ. 6 του κ.ν. 2190/1920. Το σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης 
εγκρίνεται µε απόφαση των εταίρων κατά το άρθρο 72 παράγραφος 5. Η τυχόν αίτηση 
στο δικαστήριο υποβάλλεται από εταίρους που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του 
συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. 
  
   5. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονοµικές 
καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν µε 
απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέµει το προϊόν της 
εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων καθενός. Το 



καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι στη διανοµή προτιµώνται οι εταίροι µε µερίδια που 
αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές. Με συµφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής 
µπορεί να προβεί σε αυτούσια διανοµή της περιουσίας. 
  
   6. Ο εκκαθαριστής µεριµνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο 
Γ.Ε.ΜΗ. 
  
   7. Ενόσω διαρκεί η εκκαθάριση ή µετά την περάτωση της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης 
επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή για το λόγο του άρθρου 170 παράγραφος 3 
του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), η εταιρεία µπορεί να αναβιώσει µε οµόφωνη 
απόφαση των εταίρων. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
  
Άρθρο 106 
Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε άλλη εταιρική µορφή 
  
   1. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µπορεί να µετατραπεί σε εταιρεία άλλης µορφής 
µε απόφαση των εταίρων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 5. Σε 
κάθε περίπτωση, εάν µετά τη µετατροπή εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας 
πρόκειται να ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας, απαιτείται η ρητή συναίνεση τούτων. 
  
   2. Για τη µετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που απαιτείται για τη 
σύσταση της νέας εταιρικής µορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης 
µετατροπής και του νέου καταστατικού, η µετατρεπόµενη ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική µορφή. Η νοµική προσωπικότητα συνεχίζεται και 
οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται στο όνοµα της εταιρείας υπό τη νέα της µορφή, χωρίς να 
επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της 
µετατρεπόµενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται. 
  
   3. Av υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές, θα πρέπει πριν 
από τη µετατροπή να υπογραφεί σύµβαση µεταξύ εταιρείας και εταίρου που να ρυθµίζει 
την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων µετά τη µετατροπή. Σχετική µνεία γίνεται 
στην απόφαση µετατροπής. 
  
   4. Av υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές, οι εταίροι µε τα 
µερίδια αυτά εξακολουθούν να ευθύνονται και µετά τη µετατροπή για διάστηµα τριών (3) 
ετών για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν µέχρι την καταχώριση της 
µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως 
στη µετατροπή της εταιρείας. 
  
Άρθρο 107 
Μετατροπή άλλης εταιρικής µορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 
  
   1. Εταιρεία άλλης µορφής µπορεί να µετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία µε 
απόφαση των εταίρων ή των µετόχων, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
από το νόµο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριµένης εταιρικής µορφής. Σε κάθε 
περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν µερίδια που αντιστοιχούν σε 
εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η συναίνεση τούτων. 
  
   2. Για τη µετατροπή ακολουθείται η διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της 
ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 51. 
  
   3. Η απόφαση για µετατροπή µε το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας 
καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., τα αποτελέσµατα όµως της µετατροπής δεν επέρχονται, αν 
µέσα σε προθεσµία ενός (1) µήνα από την καταχώριση δανειστής ή δανειστές της 
εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη µετατροπή. Με τις αντιρρήσεις αυτές οι 
δανειστές µπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονοµική κατάσταση 
της µετατρεπόµενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Αν δεν 
προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σηµειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. µε αίτηση της εταιρείας και η 
µετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της σηµείωσης αυτής. Σε περίπτωση 
που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο µπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να 



επιτρέψει τη µετατροπή εάν κρίνει ότι η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας ή οι 
εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν 
δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν 
προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται µόνο σε ανακοπή 
ερηµοδικίας. Στην περίπτωση αυτή, η µετατροπή συντελείται µε την καταχώριση στο 
Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή 
ερηµοδικίας. 
  
   4. Με τη συντέλεση της µετατροπής η µετατρεπόµενη εταιρεία συνεχίζεται µε τη µορφή 
της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η νοµική προσωπικότητα συνεχίζεται και οι 
εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται στο όνοµα της εταιρείας υπό τη νέα της µορφή, χωρίς να 
επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της 
µετατρεπόµενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται. 
  
   5. Οι οµόρρυθµοι εταίροι της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, η οποία 
µετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί πέντε 
(5) έτη µετά τη µετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις 
που γεννήθηκαν µέχρι την καταχώριση της µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι 
δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη µετατροπή της εταιρείας. 
Άρθρο 108 
Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
  
   Η συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών πραγµατοποιείται είτε µε 
απορρόφηση είτε µε σύσταση νέας εταιρείας. Στο παρόν κεφάλαιο η απορροφώσα 
εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται «συγχωνεύ-ουσες» εταιρείες. 
  
Άρθρο 109  
Σχέδιο συγχώνευσης 
  
   1. Οι διαχειριστές των εταιρειών που συγχωνεύονται καταρτίζουν εγγράφως κοινό 
σχέδιο συγχώνευσης που, σε περίπτωση ίδρυσης νέας εταιρείας, περιλαµβάνει το 
καταστατικό της. 
  
   2. Το σχέδιο συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον: (α) Την επωνυµία, την έδρα και τον 
αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που συγχωνεύονται. (β) Τον ορισµό της σχέσης 
ανταλλαγής των εταιρικών µεριδίων και την αιτιολόγησή της, ώστε να είναι δίκαιη και 
λογική. Η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών µεριδίων αφορά το σύνολο των εισφορών 
των εταίρων των συγχωνευόµενων εταιρειών, αδιακρίτως εάν πρόκειται για κεφαλαιακές, 
εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές. Τα εταιρικά µερίδια που προκύπτουν από τη 
συγχώνευση αντιστοιχούν στο είδος της εισφοράς, το οποίο εκπροσωπούσαν τα παλαιά 
εταιρικά µερίδια. (γ) Την ηµεροµηνία από την οποία τα εταιρικά µερίδια παρέχουν 
δικαίωµα συµµετοχής των εταίρων της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών στα κέρδη της 
συγχωνεύουσας εταιρείας, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό µε το δικαίωµα αυτό. (δ) 
Την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών 
θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασµό της συγχωνεύουσας 
εταιρείας, καθώς και την τύχη των οικονοµικών αποτελεσµάτων της ή των 
συγχωνευόµενων εταιρειών, τα οποία θα προκύψουν από την ηµεροµηνία αυτή µέχρι την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 112 
παράγραφος 3. 
  
   3. Το σχέδιο συγχώνευσης καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο υπάγεται καθεµιά από 
τις συγχωνευόµενες εταιρείες µε αίτηση των διαχειριστών τους. 
  
Άρθρο 110 
Προστασία των δανειστών 
  
   Μέσα σε ένα µήνα από την τελευταία καταχώριση της παραγράφου 3 του 
προηγούµενου άρθρου, οι δανειστές των συγχωνευόµενων εταιρειών, οι απαιτήσεις των 
οποίων γεννήθηκαν πριν από την καταχώριση αυτή, έχουν το δικαίωµα να προβάλουν 
έγγραφες αντιρρήσεις και να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον η οικονοµική 
κατάσταση των συγχωνευόµενων εταιρειών καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. 
Ύστερα από αίτηση της οφειλέτριας εταιρείας το δικαστήριο µπορεί να επιτρέψει τη 
συγχώνευση παρά τις αντιρρήσεις δανειστή ή δανειστών, εάν κρίνει ότι η οικονοµική 



κατάσταση των συγχωνευόµενων εταιρειών ή οι εγγυήσεις που έχουν ήδη λάβει οι 
δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις 
τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η 
απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται µόνο σε ανακοπή ερηµοδικίας. 
  
Άρθρο 111 
Εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιριών 
  
   1. Για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιρειών και 
του δικαίου και λογικού της σχέσης ανταλλαγής συντάσσεται έκθεση προς τους εταίρους 
των εταιρειών αυτών σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. 
  
   2. Με κοινή εντολή των συγχωνευόµενων εταιρειών, τα πρόσωπα που προβαίνουν 
στην εκτίµηση µπορούν να συντάξουν ενιαία έκθεση για όλες τις εταιρείες. Με συµφωνία 
όλων των εταίρων των συγχωνευόµενων εταιρειών µπορεί να παραλείπεται η σύνταξη 
της παραπάνω έκθεσης. 
  
Άρθρο 112 
Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους -Καταχώριση της απόφασης 
συγχώνευσης 
  
   1. Το σχέδιο συγχώνευσης, καθώς και οι τροποποιήσεις του καταστατικού που 
απαιτούνται για την πραγµατοποίησή της ή το καταστατικό της νέας εταιρείας, πρέπει να 
εγκρίνονται µε απόφαση των εταίρων καθεµιάς από τις συγχωνευόµενες εταιρείες. 
Απόφαση δεν µπορεί να ληφθεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προστασίας των 
δανειστών του άρθρου 110. 
  
   2. Αν η συγχώνευση πρόκειται να αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, κάθε 
εταίρος έχει δικαίωµα ένα µήνα πριν από τη συνέλευση να λαµβάνει γνώση, στην έδρα 
της εταιρείας, τουλάχιστον: (α) του σχεδίου συγχώνευσης και (β) της έκθεσης του 
άρθρου 111. Η συνέλευση δεν µπορεί να λάβει απόφαση για τη συγχώνευση, αν δεν έχει 
τηρηθεί η παραπάνω προθεσµία. 
  
   3. Οι αποφάσεις των εταίρων που εγκρίνουν τη συγχώνευση µαζί µε υπεύθυνη δήλωση 
των διαχειριστών των συγχωνευόµενων εταιρειών ότι τηρήθηκε η διαδικασία προστασίας 
των δανειστών του άρθρου 110, καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ., ύστερα από κοινή αίτηση 
των διαχειριστών. 
  
Άρθρο 113  
Αποτελέσµατα της συγχώνευσης 
  
   Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 επέρχονται, έναντι των 
συγχωνευόµενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καµιά άλλη 
διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 
   (α) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε 
καθολική διαδοχή. Στη συγχωνεύουσα εταιρεία περιέρχονται και οι διοικητικές άδειες που 
είχαν εκδοθεί υπέρ της συγχωνευόµενης εταιρείας. 
   (β) Οι εταίροι της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών γίνονται εταίροι της 
συγχωνεύουσας εταιρείας. 
   (γ) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συµµετέχουν στις συγχωνευόµενες εταιρείες µε 
εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και 
προηγουµένως. 
   (δ) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν. 
   (ε) Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνοµα της συγχωνεύουσας 
εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, διακοπή της δίκης. 
  
Άρθρο 114 
Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης 
  
   1. Η συγχώνευση είναι ακυρώσιµη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 74 παράγραφος 1 
ή, αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία των παραπάνω άρθρων, άκυρη δε αν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις του άρθρου 74 παράγραφοι 2 και 3. 



  
   2. Η συγχώνευση ακυρώνεται από το δικαστήριο µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει 
έννοµο συµφέρον, που υποβάλλεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την καταχώριση του 
άρθρου 112 παράγραφος 3. Το αρµόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόµενες 
εταιρείες εύλογη προθεσµία για άρση των ελαττωµάτων της συγχώνευσης, εάν αυτό είναι 
εφικτό. 
  
   3. Η ακυρότητα της συγχώνευσης αναγνωρίζεται από το δικαστήριο µετά από αίτηση 
κάθε προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον, που υποβάλλεται µέσα σε έξι (6) µήνες από 
την καταχώριση του άρθρου 112 παράγραφος 3. Σε περίπτωση που ο σκοπός της 
συγχωνεύουσας εταιρείας είναι παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη, καθώς και 
όταν από το καταστατικό της προκύπτει διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού 
δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσµία. 
  
   4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη ή αναγνωρίζει την ακυρότητα της 
συγχώνευσης, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την 
καταχώριση αυτή µπορεί να ασκηθεί τριτανακοπή κατά της παραπάνω απόφασης. 
  
   5. Η ακυρότητα της συγχώνευσης που κηρύχθηκε ή αναγνωρίστηκε, δεν θίγει το κύρος 
των υποχρεώσεων της συγχωνεύουσας εταιρείας που γεννήθηκαν κατά την περίοδο µετά 
την ηµεροµηνία καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 και πριν από την 
καταχώριση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι εταιρείες που έλαβαν µέρος 
στην ακυρωθείσα συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις αυτές. 
  
Άρθρο 115  
Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής 
  
   1. Η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι η σχέση ανταλλαγής των 
εταιρικών µεριδίων των εταίρων των συγχωνευόµενων εταιρειών µε εταιρικά µερίδια της 
συγχωνεύουσας εταιρείας δεν είναι δίκαιη και λογική. Στην περίπτωση αυτή κάθε εταίρος 
της ή των συγχωνευόµενων εταιρειών µπορεί να αξιώσει από την συγχωνεύουσα εταιρεία 
την καταβολή αποζηµίωσης σε µετρητά. Η αποζηµίωση ορίζεται από το δικαστήριο µετά 
από αγωγή κάθε θιγοµένου. Η αξίωση παραγράφεται µετά την παρέλευση τριών (3) 
µηνών από την καταχώριση του άρθρου 112 παράγραφος 3. 
  
   2. Το βάρος απόδειξης ότι η σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη και λογική φέρει η 
συγχωνεύουσα εταιρεία. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
  
Άρθρο 116 
Προσαρµογή στις γενικές διατάξεις 
  
   1. Όπου στη νοµοθεσία υπάρχουν ρυθµίσεις που αναφέρονται γενικά στις 
κεφαλαιουχικές εταιρείες: (α) οι ρυθµίσεις αυτές επεκτείνονται και στην ιδιωτική 
κεφαλαιουχική εταιρεία, εκτός αν από το νόµο ή τη φύση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας συνάγεται κάτι διαφορετικό και (β) ως προς την ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρεία οι αναφορές σε ποσοστά επί του κεφαλαίου λογίζεται ότι αναφέρονται σε 
ποσοστά επί του συνολικού αριθµού των εταιρικών µεριδίων. 
  
   2. Όπου στη νοµοθεσία ορίζεται ότι δραστηριότητα µπορεί να ασκείται από εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης, εφεξής θα µπορεί να ασκείται και από ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες. 
  
   3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 98 του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «4. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται και στην εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης, καθώς και στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.» 
  
   4. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3777/ 2009 (Α' 127) αντικαθίσταται 
ως εξής: 
  



   «α) η ανώνυµη εταιρεία (Α.Ε.), η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ), η ιδιωτική 
κεφαλαιουχική εταιρεία (IKE), η ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία και η Ευρωπαϊκή 
Εταιρεία (SE) µε έδρα στην Ελλάδα». 
  
   5. Οι νόµοι που παρέχουν κίνητρα για τους µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων 
περιλαµβάνουν στο πεδίο εφαρµογής τους και την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. 
  
   6. Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 1047 του Κ.Πολ. ∆. αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, εκτός από τις ανώνυµες εταιρείες, τις εταιρείες 
περιορισµένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, ως προς τα χρέη της 
παραγράφου 1, εδάφιο πρώτο του άρθρου αυτού, η προσωπική κράτηση διατάσσεται 
κατά των εκπροσώπων τους, και στις περιπτώσεις του άρθρου 947 παράγραφος 1 
διατάσσεται κατά των νοµίµων αντιπροσώπων του διαδίκου που τελεί υπό επιµέλεια.» 
  
   7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 34/1995 (Α' 30) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Επιτρέπεται πάντως µετά τριετία από τη σύναψη της σύµβασης η παραχώρηση της 
χρήσης του µισθίου σε εταιρεία προσωπική ή περιορισµένης ευθύνης ή σε ιδιωτική 
κεφαλαιουχική εταιρεία ή σε ανώνυµη εταιρεία, που θα συσταθεί µε ελάχιστη συµµετοχή 
και του µισθωτή κατά ποσοστό 35%.» 
  
   8. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 34/1995 καταργείται. 
  
   9. Το π.δ. 258/2005 «Καταστατικό του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.)» (Α' 316) τροποποιείται ως εξής: 
  
   α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 τροποποιείται ως εξής: 
  
   «2. Στην κατά την προηγούµενη παράγραφο υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 
υπάγονται επίσης: 
   α) Τα µέλη ή µέτοχοι Οργανισµών, Κοινοπραξιών ή κάθε µορφής Εταιρειών, πλην των 
Ανωνύµων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά 
δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του 
Ο.Α.Ε.Ε. 
   β) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε., µε αντικείµενο επιχειρήσεως 
επαγγελµατική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, εφόσον αυτά είναι µέτοχοι κατά ποσοστό 
5%. 
   γ) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Α.Ε, µε αντικείµενο επιχειρήσεως την 
εµπορία, τα οποία µετέχουν στο Εταιρικό Κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 3%. 
   δ) Οι µέτοχοι των Ανωνύµων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η µεταφορά 
προσώπων ή πραγµάτων επί κοµίστρω µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης, εφόσον είναι 
κάτοχοι ονοµαστικών µετοχών. ∆εν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. 
οι κατέχοντες ονοµαστικές µετοχές, µίας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω ανώνυµες 
εταιρείες, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό επί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης µικρότερο ή 
ίσο του 10%. Όσα από τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου οδηγούν αυτοπρόσωπα 
το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο δηµόσιας χρήσης ή άλλο αυτοκίνητο ∆Χ της ίδιας ανώνυµης 
εταιρείας, δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. αλλά του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Εάν δεν 
οδηγούν αυτοπρόσωπα το συνιδιόκτητο αυτοκίνητο της ίδιας ανώνυµης εταιρείας και δεν 
έχουν ασφάλιση από άλλη εργασία ή απασχόληση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον 
Ο.Α.Ε.Ε. 
   ε) Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν µε το 
καταστατικό ή µε απόφαση των εταίρων. 
   στ) Ο µοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.» 
  
   β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 προστίθεται περίπτωση ζ' ως κατωτέρω: 
  
   «ζ. Οι εταίροι Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.» 
  
   10. Μετά την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, Α' 151), προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής: 
  



   «στ) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες». 
  
   11. Οι εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τις εταιρίες περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρµόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.). 
  
Άρθρο 117 
Προσαρµογή στο ν. 3853/2010 
  
   1. Το άρθρο 1 του ν. 3853/2010 (Α' 90) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 1  
Πεδίο Εφαρµογής - Σκοπός 
  
   Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης 
προσωπικών και κεφαλαιουχικών εµπορικών εταιρειών και ειδικότερα των οµορρύθµων 
εταιρειών, των ετερορρύθµων εταιρειών (κάθε µορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των ανωνύµων εταιρειών (εφεξής: 
«Εταιρείες»).» 
  
   2. Η περίπτωση α' του άρθρου 2 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»: 
   «αα) Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 (Α' 297), 
όπως αυτός τροποποιείται µε το άρθρο 13 του παρόντος νόµου, τα φυσικά πρόσωπα ή τα 
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα οποία ορίζονται ως αρµόδια για την έναρξη, 
διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης οµορρύθµων και 
ετερορρύθµων εταιρειών (κάθε µορφής), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, εταιρειών 
περιορισµένης ευθύνης και ανωνύµων εταιρειών. Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη 
σύσταση οµορρύθµων και ετερορρύθµων εταιρειών (κάθε µορφής) και ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών ορίζονται οι αρµόδιες Υπηρεσίες του Γενικού Εµπορικού 
Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α' 297), όπως αυτός τροποποιείται 
µε το άρθρο 13 του παρόντος νόµου, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) που λαµβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών µιας στάσης», όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόµου. 
   ββ) Ως «Υπηρεσία Μιας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, 
ανωνύµων εταιρειών, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συµβολαιογράφος που συντάσσει το 
συµβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης. Το ίδιο ισχύει και για τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες, για τη σύσταση των οποίων τυχόν συντάσσεται συµβολαιογραφικό έγγραφο.» 
  
   3. Στο ν. 3853/2010 προστίθεται άρθρο 5Α ως εξής: 
  
«Άρθρο 5Α 
∆ιαδικασία σύστασης ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
  
   1. Για τη σύσταση µιας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, οι συµβαλλόµενοι ή ο 
µοναδικός ιδρυτής ή το πρόσωπο που είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένο προς τούτο 
προβαίνουν, ενώπιον της «Υπηρεσία Μιας Στάσης», στις παρακάτω ενέργειες: 
   α) Καταθέτουν το έγγραφο σύστασης της εταιρείας. Το έγγραφο αυτό περιβάλλεται τον 
τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόµου, αν 
εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη µεταβίβαση των οποίων απαιτείται 
ο τύπος αυτός, ή αν επιλέγεται από τα µέρη. 
   β) Υποβάλλουν υπογεγραµµένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
   γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυµίας στο οικείο επιµελητήριο και 
για την εγγραφή της εταιρείας ως µέλους σε αυτό. 
   δ) Καταβάλλουν το γραµµάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας. 
   ε) Υποβάλλουν δήλωση για το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και εξοφλούν άµεσα το 
φόρο που αναλογεί. 
   στ) Υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη διεύθυνση της εταιρείας. 
   ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συµπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για 
τη χορήγηση αριθµού φορολογικού µητρώου. 
  



   2. Αυθηµερόν ή το αργότερο την επόµενη εργάσιµη ηµέρα και µετά την ολοκλήρωση 
των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η «Υπηρεσία Μιας Στάσης» 
υποχρεούται να: 
   α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του έγγραφου σύστασης, ως προς τη 
νοµιµοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων και 
εγγράφων, που αυτός υποβάλλει. Ιδιαίτερα ελέγχεται αν στο καταστατικό της εταιρείας 
αναφέρεται η επωνυµία, ο σκοπός και το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και 
αν µε βάση τα υποβαλλόµενα έγγραφα, ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνοµος ή 
αντίκειται στη δηµόσια τάξη, καθώς και αν ο µοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές είναι 
ανίκανοι για δικαιοπραξία. 
   β) Προβεί, µέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε προέλεγχο της 
επωνυµίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινόµενη επωνυµία 
προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η «Υπηρεσία Μιας Στάσης» ενηµερώνει τους 
ενδιαφερόµενους και, µετά από συνεννόηση µαζί τους, προβαίνει σε τροποποίηση της 
επωνυµίας. 
   γ) Προβεί στην είσπραξη του γραµµατίου ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας και του 
φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής 
του γραµµατίου ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας και του φόρου συγκέντρωσης 
κεφαλαίου. 
   δ) Μεριµνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για 
την έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών φορολογικής ενηµερότητας. 
   ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, µεριµνήσει για την καταχώριση και εγγραφή 
της εταιρείας στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α' 297) και για τη 
χορήγηση Αριθµού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθµού Καταχώρισης που προβλέπονται στην 
παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005. 
   στ) Μεριµνήσει, µέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση 
Α.Φ.Μ. της εταιρείας, καθώς και για την αποστολή ανακοίνωσης περί της σύστασης της 
εταιρείας, καθώς και των στοιχείων των εταίρων και διαχειριστών αυτής στους οικείους 
οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης. 
   ζ) Προβεί στην εγγραφή της εταιρείας στο αρµόδιο επιµελητήριο. 
  
   3. Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην περίπτωση Α' της παραγράφου 2, 
προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά ή το έγγραφο σύστασης δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις της κείµενης νοµοθεσίας, οι ενδιαφερόµενοι καλούνται, µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες 
διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συµπληρώσεις µέσα σε δύο εργάσιµες, ή, εφόσον 
δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής 
πρόσκλησης. Η χορήγηση αυτής της προθεσµίας παρατείνει ανάλογα την προθεσµία που 
προβλέπεται παραπάνω στην παράγραφο 2. Αν η προθεσµία των δύο ή δέκα εργάσιµων 
ηµερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εµπρόθεσµη υποβολή τους, 
εξακολουθούν να µην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόµου, η σύσταση της εταιρείας δεν 
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και το γραµµάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας και ο 
φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που καταβλήθηκαν επιστρέφονται, εν όλω ή εν µέρει, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης Α' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 4.» 
  
   4. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.δ. 3026/1954 (Κώδικας περί ∆ικηγόρων) δεν 
εφαρµόζονται στη σύνταξη συµβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών ή τροποποίησης του καταστατικού τους. 
  
Άρθρο 118 
Προσαρµογή στο Γ.Ε.ΜΗ. 
  
   1. Η περίπτωση β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/ 2005 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εµπορία µέσω κύριας ή δευτερεύουσας 
εγκατάστασης στην ηµεδαπή και κάθε εµπορική εταιρεία, εφόσον η σύστασή της έγινε 
κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η οµόρρυθµη και ετερόρρυθµη (απλή ή κατά µετοχές) 
εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισµός, στον οποίο περιλαµβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και 
ο πιστωτικός συνεταιρισµός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης και η ανώνυµη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι 
οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (Α' 52), οι ναυτικές 



εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (Α' 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες 
πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (Α' 220).» 
  
   2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νοµιµότητας των σχετικών 
αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νοµιµότητας των 
νοµικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που 
αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, µεταβολή ή διαγραφή, 
εκτός από τις περιπτώσεις σύστασης της οµόρρυθµης και ετερόρρυθµης (απλής ή κατά 
µετοχές) εταιρείας, της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης και της ανώνυµης εταιρείας, όταν αυτή πραγµατοποιείται από τις «Υπηρεσία 
Μιας Στάσης», όπως προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία». 
  
   3. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται για τις καταχωρίσεις 
που διενεργούν οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά το στάδιο σύστασης των οµόρρυθµων 
εταιρειών, των ετερόρρυθµων εταιρειών (κάθε µορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 
εταιρειών, των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και των ανωνύµων εταιρειών, όπως 
προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.» 
  
   4. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νοµικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων 
και λοιπών στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, επέρχονται, ως προς 
τις οµόρρυθµες εταιρείες, τις ετερόρρυθµες εταιρείες (απλές ή κατά µετοχές), τις 
ανώνυµες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 
εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισµούς, τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις 
γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην 
περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 
   α. Τα υπό σύσταση νοµικά πρόσωπα που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο αποκτούν 
νοµική προσωπικότητα. 
   β. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που ρυθµίζουν τη 
µετατροπή ή το µετασχηµατισµό των εταιρειών, συντελείται η µετατροπή των υπόχρεων 
εταιρειών σε ανώνυµες εταιρείες, εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, ιδιωτικές 
κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς συνεταιρισµούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1. 
   γ. Επέρχεται η τροποποίηση του καταστατικού. 
   δ. Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, µε µόνη την εγγραφή και πριν από τη 
διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται. 
   ε. Επέρχεται η λύση, µετά από απόφαση των εταίρων ή έκδοση σχετικής διοικητικής 
πράξης. 
   στ. Επέρχεται η αναβίωση.» 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ' 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Άρθρο 119  
Ποινικές διατάξεις 
  
   Τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα: 
   α) Ο εταίρος ή διαχειριστής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, που εν γνώσει του 
κάνει ψευδείς δηλώσεις που αφορούν την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου. 
   β) Όποιος εκ προθέσεως παραλείπει τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων πέραν της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 98. 
   γ) Όποιος εν γνώσει συνέταξε ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά παράβαση των 
διατάξεων του παρόντος νόµου ή του καταστατικού. 
   δ) Όποιος προβαίνει σε διανοµή κερδών που δεν προκύπτουν από τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις ή προκύπτουν από ψευδείς ή παράνοµες καταστάσεις. 
   ε) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 47, της παραγράφου 1 του άρθρου 66 
και της παραγράφου 7 του άρθρου 79. 



   στ) Ο διαχειριστής που παραλείπει να αναπροσαρµόσει (αυξήσει ή µειώσει) το κεφάλαιο 
στις περιπτώσεις που ορίζονται στα άρθρα 77 παρ. 4, 82 παρ. 1, 87, 90 παρ. 3, 92 παρ. 
4 και 93 τελευταίο εδάφιο. 
  
Άρθρο 120 
∆ιευκόλυνση µετατροπής υφιστάµενων εταιρειών περιορισµένης ευθύνης σε 
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε. 
  
   1. Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2013, υφιστάµενες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης 
µπορούν να µετατραπούν σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες κατά το άρθρο 107, εάν 
αυτό αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, που λαµβάνεται είτε µε πλειοψηφία 
τουλάχιστον των δύο τρίτων του όλου αριθµού των εταίρων, που εκπροσωπούν τα δύο 
τρίτα του όλου εταιρικού κεφαλαίου, είτε µε πλειοψηφία τουλάχιστον των τριών 
τετάρτων του όλου εταιρικού κεφαλαίου. Ρήτρες του καταστατικού που προβλέπουν 
µεγαλύτερα ποσοστά πλειοψηφίας δεν λαµβάνονται υπόψη για την απόφαση αυτή. 
  
   2. Η υποβολή αιτήµατος στην αρµόδια Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση ιδιωτικής 
κεφαλαιουχικής εταιρείας επιτρέπεται δύο µήνες µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
νόµου. 
  
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΣΗΜΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  
Άρθρο 121  
Σηµεία από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήµα 
  
   Σήµα µπορεί να αποτελέσει κάθε σηµείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να 
διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες µιας επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. 
   Μπορούν να αποτελέσουν σήµα ιδίως λέξεις, ονόµατα, επωνυµίες, ψευδώνυµα, 
απεικονίσεις, σχέδια, γράµµατα, αριθµοί, χρώµατα, ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων των 
µουσικών φράσεων, το σχήµα του προϊόντος ή της συσκευασίας του. 
  
Άρθρο 122 
Κτήση δικαιώµατος 
  
   Το δικαίωµα για αποκλειστική χρήση του σήµατος αποκτάται µε την καταχώρισή του. 
  
Άρθρο 123 
Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου 
  
   1. ∆εν καταχωρίζονται ως σήµατα σηµεία τα οποία:  
   α. δεν µπορούν να αποτελέσουν σήµα σύµφωνα µε το άρθρο 121, 
   β. στερούνται διακριτικού χαρακτήρα, 
   γ. συνίστανται αποκλειστικά από σηµεία ή ενδείξεις που µπορούν να χρησιµεύσουν στο 
εµπόριο για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του 
προορισµού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του 
προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας, 
   δ. συνίστανται αποκλειστικά από σηµεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη 
στην καθηµερινή γλώσσα ή στη θεµιτή και πάγια πρακτική του εµπορίου, 
   ε. συνίστανται αποκλειστικά από το σχήµα που επιβάλλεται από τη φύση του προϊόντος 
ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη τεχνικού αποτελέσµατος ή προσδίδει ουσιαστική αξία 
στο προϊόν, 
   στ. αντίκεινται στη δηµόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη, 
   ζ. µπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγµα, ως προς τη φύση, την 
ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 
  
   2. Οµοίως, δεν καταχωρίζονται ως σήµατα σηµεία τα οποία: 
   α) προορίζονται να διακρίνουν κρασιά ή οινοπνευµατώδη που εµπεριέχουν ή 
αποτελούνται από προστατευόµενη από τη νοµοθεσία της Ε.Ε., γεωγραφική ένδειξη 



υποδηλούσα κρασιά ή οινοπνευµατώδη, εφόσον τα εν λόγω κρασιά ή οινοπνευµατώδη 
δεν έχουν τη συγκεκριµένη προέλευση, 
   β) εµπεριέχουν ή αποτελούνται από ονοµασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη 
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων που έχουν ήδη καταχωρισθεί σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία της Ε.Ε. και αφορούν τον ίδιο τύπο προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αίτηση καταχώρισης του εν λόγω σήµατος υποβάλλεται µετά την ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης καταχώρισης της ονοµασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης των 
γεωργικών προϊόντων και τροφίµων. 
  
   3. ∆εν καταχωρίζονται ως σήµατα: 
   α. τα ονόµατα κρατών, η σηµαία, τα εµβλήµατα, τα σύµβολα, οι θυρεοί, τα σηµεία και 
τα επισήµατα του Ελληνικού Κράτους και των λοιπών κρατών, που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 τρις της Σύµβασης των Παρισίων για την προστασία της Βιοµηχανικής 
Ιδιοκτησίας (ν. 213/1975, Α' 258) και µε τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, καθώς και 
τα σηµεία µεγάλης συµβολικής σηµασίας και ιδιαιτέρου δηµοσίου συµφέροντος και ιδίως 
θρησκευτικά σύµβολα, παραστάσεις και λέξεις, 
   β. τα σηµεία των οποίων η κατάθεση αντίκειται στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα. 
  
   4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 1, 
σηµείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσής του 
απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του. 
  
Άρθρο 124 
Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου 
  
   1. Σηµείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση: 
   α. εάν ταυτίζεται µε προγενέστερο σήµα και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, για τα οποία 
το σήµα έχει δηλωθεί, ταυτίζονται µε εκείνα για τα οποία προστατεύεται το προγενέστερο 
σήµα, 
   β. εάν λόγω της ταυτότητας µε το προγενέστερο σήµα και της οµοιότητας των 
προϊόντων ή υπηρεσιών ή της οµοιότητας µε το προγενέστερο σήµα και της ταυτότητας 
των προϊόντων ή υπηρεσιών ή της οµοιότητας µε το προγενέστερο σήµα και της 
οµοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο 
οποίος περιλαµβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισής του µε το προγενέστερο σήµα, 
   γ. εάν ταυτίζεται ή οµοιάζει µε προγενέστερο σήµα που έχει αποκτήσει φήµη και η 
χρησιµοποίηση του µεταγενέστερου σήµατος θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, 
αθέµιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του προγενέστερου σήµατος ή 
θα έβλαπτε το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη αυτού, ανεξάρτητα αν το µεταγενέστερο 
σήµα προορίζεται να διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που οµοιάζουν µε τα προϊόντα ή 
υπηρεσίες του προγενέστερου σήµατος. 
  
   2. Ως προγενέστερα σήµατα κατά τον παρόντα νόµο νοούνται: 
   α. τα σήµατα, συµπεριλαµβανοµένων των διεθνών µε ισχύ στην Ελλάδα και των 
κοινοτικών, τα οποία έχουν καταχωρισθεί πριν από την ηµεροµηνία κατάθεσης της 
δήλωσης του σήµατος, αφού ληφθούν υπόψη τα δικαιώµατα προτεραιότητας ή 
αρχαιότητας αυτών που προβλήθηκαν, 
   β. οι προγενέστερες δηλώσεις σηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρω διεθνών 
και κοινοτικών, µε την επιφύλαξη της καταχώρισής της, 
   γ. τα σήµατα τα οποία, κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης του σήµατος ή 
ενδεχοµένως κατά την ηµεροµηνία προτεραιότητας που προβάλλεται της υποστήριξής 
της, είναι παγκοίνως γνωστά κατά την έννοια του άρθρου 6 δις της Σύµβασης των 
Παρισίων. 
  
   3. Σηµείο δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση: 
   α. εάν προσκρούει σε δικαίωµα µη καταχωρισµένου σήµατος ή άλλου διακριτικού 
σηµείου ή γνωρίσµατος που χρησιµοποιείται στις συναλλαγές, το οποίο παρέχει στο 
δικαιούχο το δικαίωµα να απαγορεύει τη χρήση µεταγενέστερου σήµατος, µε την 
προϋπόθεση ότι τα δικαιώµατα αυτά έχουν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία 
κατάθεσης του εν λόγω σηµείου, αφού ληφθούν υπόψη τα τυχόν προβαλλόµενα 
δικαιώµατα προτεραιότητας, 
   β. εάν προσκρούει σε προγενέστερο δικαίωµα της προσωπικότητας τρίτου ή σε 
προγενέστερο δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας πέραν αυτών που 
ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο, 



   γ. εάν ενδέχεται να δηµιουργήσει σύγχυση µε σήµα που έχει καταχωρισθεί και 
χρησιµοποιείται στην αλλοδαπή κατά τη στιγµή της κατάθεσης της δήλωσης, αν αυτή 
έγινε κακόπιστα από τον αιτούντα. 
  
   4. Έγγραφη συναίνεση, µε ή χωρίς όρους, του δικαιούχου προγενέστερου σήµατος 
υποβληθείσα σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης του σήµατος από την Υπηρεσία Σηµάτων, 
τη ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων ή τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια αίρει το κατά το άρθρο 124 
παράγραφος 1 του παρόντος νόµου κώλυµα καταχώρισης αυτού. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
  
Άρθρο 125  
Περιεχόµενο του δικαιώµατος 
  
   1. Η καταχώριση του σήµατος παρέχει στο δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωµα. Ιδίως 
παρέχει το δικαίωµα της χρήσης αυτού, το δικαίωµα να επιθέτει αυτό στα προϊόντα, τα 
οποία προορίζεται να διακρίνει, να χαρακτηρίζει της παρεχόµενες υπηρεσίες, να επιθέτει 
αυτό στα περικαλύµµατα και τις συσκευασίες των εµπορευµάτων, στο χαρτί 
αλληλογραφίας, στα τιµολόγια, τους τιµοκαταλόγους, τις αγγελίες, τις κάθε είδους 
διαφηµίσεις, ως και σε άλλο έντυπο υλικό και να το χρησιµοποιεί σε ηλεκτρονικά ή 
οπτικοακουστικά µέσα. 
  
   2. Ως χρήση του σήµατος θεωρείται επίσης: 
   α. η χρήση του σήµατος που γίνεται υπό µορφή που διαφέρει ως προς τα στοιχεία του, 
τα οποία όµως δεν µεταβάλλουν το διακριτικό χαρακτήρα αυτού, 
   β. η επίθεση του σήµατος σε προϊόντα ή στη συσκευασία της στην Ελλάδα µε 
προορισµό αποκλειστικά την εξαγωγή, 
   γ. η χρήση του σήµατος µε τη συγκατάθεση του δικαιούχου, καθώς και η χρήση 
συλλογικού σήµατος από δικαιούµενα προς τούτο πρόσωπα. 
  
   3. Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο να χρησιµοποιεί 
στις συναλλαγές χωρίς την άδειά του : 
   α. σηµείο ταυτόσηµο µε το σήµα για προϊόντα ή υπηρεσίες που ταυτίζονται µε εκείνες 
για τις οποίες το σήµα έχει καταχωρισθεί, 
   β. σηµείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της οµοιότητάς του µε το σήµα και της 
ταυτότητας ή οµοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήµα, 
υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, περιλαµβανοµένου και του κινδύνου συσχέτισης, 
   γ. σηµείο ταυτόσηµο ή παρόµοιο µε το σήµα που έχει αποκτήσει φήµη και η 
χρησιµοποίηση του σηµείου θα προσπόριζε σε αυτό, χωρίς εύλογη αιτία, αθέµιτο όφελος 
από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη του προγενέστερου σήµατος ή θα έβλαπτε το 
διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήµη αυτού, ανεξάρτητα αν το σηµείο προορίζεται να 
διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες που οµοιάζουν µε τα προϊόντα ή υπηρεσίες του 
προγενέστερου σήµατος. 
  
   4. Ο δικαιούχος του σήµατος δικαιούται να απαγορεύει σε κάθε τρίτο: 
   α. την απλή διέλευση παραποιηµένων ή αποµιµητικών προϊόντων µέσα από την 
Ελληνική Επικράτεια µε προορισµό άλλη χώρα ή την εισαγωγή µε σκοπό την 
επανεξαγωγή, 
   β. την επίθεση του σήµατος σε γνήσια προϊόντα παραγωγής του που προόριζε να 
κυκλοφορήσει ως ανώνυµα, 
   γ. την αφαίρεση του σήµατος από γνήσια προϊόντα και τη διάθεσή τους στην αγορά ως 
ανώνυµων ή µε άλλο σήµα. 
  
Άρθρο 126 
Περιορισµός προστασίας 
  
   1. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα στο δικαιούχο δεν παρεµποδίζει τρίτους να 
χρησιµοποιούν στις συναλλαγές: 
   α) το όνοµα, το επώνυµο, την επωνυµία και τη διεύθυνσή τους, 
   β) ενδείξεις σχετικές µε το είδος, την ποιότητα, τον προορισµό, την αξία, τη 
γεωγραφική προέλευση, το χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της 
υπηρεσίας ή άλλα χαρακτηριστικά της, 



   γ) το ίδιο το σήµα, αν τούτο είναι αναγκαίο προκειµένου να δηλωθεί ο προορισµός 
προϊόντος ή υπηρεσίας, ιδίως δε όταν πρόκειται για εξαρτήµατα ή ανταλλακτικά, εφόσον 
η χρήση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη 
βιοµηχανία ή στο εµπόριο. 
  
   2. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν παρεµποδίζει τρίτους να χρησιµοποιούν στις 
συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωµα τοπικής ισχύος αν το δικαίωµα αυτό ασκείται στα 
εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται. 
  
Άρθρο 127 
Απώλεια δικαιώµατος λόγω ανοχής 
  
   1. Ο δικαιούχος προγενέστερου σήµατος ή άλλου δικαιώµατος κατά την έννοια των 
παραγράφων 2 και 3 αντίστοιχα του άρθρου 124 δεν έχει το δικαίωµα να απαγορεύσει τη 
χρήση µεταγενέστερου καταχωρισµένου σήµατος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, για τις 
οποίες αυτό χρησιµοποιήθηκε, εφόσον ανέχτηκε εν γνώσει του τη χρήση του σήµατος 
αυτού για περίοδο πέντε συνεχών ετών εκτός αν η κατάθεση του µεταγενέστερου 
σήµατος έγινε µε κακή πίστη. 
  
   2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, ο δικαιούχος του µεταγενέστερου 
καταχωρισµένου σήµατος δεν µπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προγενέστερου 
σήµατος ή άλλου δικαιώµατος. 
  
Άρθρο 128 
Ανάλωση του δικαιώµατος 
  
   1. Το δικαίωµα που παρέχει το σήµα δεν επιτρέπει στο δικαιούχο του να απαγορεύει τη 
χρήση του σήµατος για προϊόντα που έχουν διατεθεί µε το σήµα αυτό µέσα στον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο από τον ίδιο το δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεσή του. 
  
   2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται αν ο δικαιούχος έχει εύλογη αιτία να αντιταχθεί 
στη µεταγενέστερη εµπορική εκµετάλλευση των προϊόντων, ιδίως όταν η κατάσταση των 
προϊόντων µεταβάλλεται ή αλλοιώνεται µετά τη διάθεσή της στο εµπόριο. 
  
Άρθρο 129 
∆ήλωση µη διεκδίκησης και δήλωση περιορισµού 
  
   O καταθέτης µπορεί οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως εκκρεµοδικίας: 
   α. να προβεί σε δήλωση µη διεκδίκησης δικαιωµάτων σε ορισµένα µη ουσιώδη στοιχεία 
του δηλωθέντος σήµατος, 
   β. να προβεί σε δήλωση περιορισµού προϊόντων ή υπηρεσιών που αναφέρονται στη 
δήλωση κατάθεσης. 
  
Άρθρο 130 
∆ιαίρεση της δήλωσης κατάθεσης ή της καταχώρισης σήµατος 
  
   1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήµατος µπορεί να διαιρέσει τη δήλωση κατάθεσης ή 
την καταχώριση σήµατος αντίστοιχα, δηλώνοντας ότι ένα τµήµα των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στην αρχική δήλωση ή καταχώριση θα αποτελέσουν 
αντικείµενο µιας ή περισσοτέρων τµηµατικών δηλώσεων ή καταχωρίσεων. Τα προϊόντα ή 
οι υπηρεσίες της δήλωσης διαίρεσης δεν επιτρέπεται να αλληλεπικαλύπτονται µε εκείνα 
που παραµένουν στην αρχική ή τµηµατική δήλωση κατάθεσης ή καταχώριση. 
  
   2. Η χρονική προτεραιότητα κάθε τµηµατικής δήλωσης κατάθεσης ή καταχώρισης 
ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης της αρχικής δήλωσης. 
  
   3. Αν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά της δήλωσης κατάθεσης ή αίτηση έκπτωσης ή 
ακυρότητας κατά της καταχώρισης και η σχετική απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη ή 
η διαδικασία δεν έχει περαιωθεί κατ' άλλον τρόπο, είναι απαράδεκτη δήλωση διαίρεσης 
που έχει ως αποτέλεσµα τη διαίρεση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείµενο της ανακοπής ή της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας της καταχώρισης. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 



ΤΟ ΣΗΜΑ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΓΑΘΟ 
  
Άρθρο 131 
Μεταβίβαση 
  
   1. Το δικαίωµα στο σήµα ή στην αίτηση κατάθεσης (δήλωση) µπορεί να µεταβιβασθεί, 
εν ζωή ή αιτία θανάτου, για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία 
έχει κατατεθεί ή καταχωρισθεί, ανεξάρτητα από τη µεταβίβαση της επιχείρησης. 
  
   2. Η µεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της συνεπάγεται και τη µεταβίβαση του 
σήµατος εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από τις 
περιστάσεις. 
  
   3. Η συµφωνία για τη µεταβίβαση είναι έγγραφη. Έχει ισχύ έναντι των τρίτων µόνο 
µετά την καταχώρισή της στο µητρώο σηµάτων. 
  
   4. Όταν µεταβιβάζεται σήµα κατά το χρονικό διάστηµα που η υπόθεση είναι εκκρεµής 
ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των αρµόδιων 
∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο µεταβιβάζων δικαιούται 
να ασκήσει πρόσθετη παρέµβαση. 
  
   5. Μέχρι και την ενώπιον του διοικητικού εφετείου συζήτηση ο καταθέτης µπορεί να 
αποκτήσει εκ µεταβιβάσεως προγενέστερο σήµα που κωλύει την καταχώριση της 
κρινόµενης δήλωσής του, οπότε η καταχώριση της µεταβίβασης στο µητρώο σηµάτων 
αίρει αυτοδικαίως το λόγο που κώλυε την καταχώριση. Το διοικητικό δικαστήριο 
δεσµεύεται να λάβει υπόψη την ως άνω µεταβίβαση µε µόνη την προσκόµιση αντιγράφου 
της µερίδας του σήµατος όπου σηµειώνεται η µεταβίβαση. 
  
Άρθρο 132 
Άδεια χρήσης 
  
   1. Επιτρέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής ή µη χρήσης του εθνικού ή διεθνούς µε 
ισχύ στην Ελλάδα σήµατος για µέρος ή το σύνολο των καλυπτόµενων προϊόντων ή 
υπηρεσιών και για το σύνολο ή τµήµα της Ελληνικής Επικράτειας. Είτε ο δικαιούχος, µε 
δήλωσή του, είτε ο αδειούχος, µε εξουσιοδότηση του δικαιούχου, ενηµερώνουν το 
µητρώο σηµάτων για την παραχώρηση. 
  
   2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα που παρέχει το σήµα 
κατά του αδειούχου που παραβιάζει διατάξεις της σύµβασης για την παραχώρηση άδειας 
χρήσης σχετικά µε: 
   α) τη διάρκεια της άδειας, 
   β) τη µορφή, µε την οποία µπορεί, σύµφωνα µε την καταχώριση, να χρησιµοποιηθεί το 
σήµα, 
   γ) το είδος των προϊόντων ή των υπηρεσιών, για τις οποίες έχει παραχωρηθεί η άδεια, 
   δ) την περιοχή, µέσα στην οποία επιτρέπεται η χρήση του σήµατος, 
   ε) την ποιότητα των προϊόντων που κατασκευάζει ή των υπηρεσιών που παρέχει ο 
αδειούχος. 
  
   3. Τα µέρη µπορούν να συµφωνήσουν ότι ο αδειούχος χρήσης σήµατος δικαιούται να 
παραχωρεί περαιτέρω άδειες χρήσης αυτού µε τη διαδικασία και τους όρους της 
παραγράφου 1. 
  
   4. Τις αξιώσεις επί προσβολής του σήµατος ασκεί αυτοτελώς και ο αδειούχος χρήσης 
σήµατος, εφόσον συναινεί ο δικαιούχος. Εφόσον δεν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά, ο 
αποκλειστικός αδειούχος µπορεί, και χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου, να ασκήσει 
αυτοτελώς τις αξιώσεις επί προσβολής σήµατος όταν ο τελευταίος, µολονότι ειδοποιήθηκε 
για την προσβολή του σήµατος, δεν ασκεί τις αξιώσεις του σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 
  
   5. Όταν ο δικαιούχος ασκεί αγωγή, ο αδειούχος µπορεί να ασκήσει παρέµβαση και να 
ζητήσει αποκατάσταση της ζηµίας που ο ίδιος υπέστη. 
  
   6. Όταν λύεται ή τροποποιείται η συµφωνία παραχώρησης άδειας χρήσης, το βιβλίο 
σηµάτων ενηµερώνεται σχετικά. 



  
   7. ∆ήλωση του σηµατούχου περί λήξεως της παραχώρησης χρήσεως επιφέρει 
αυτοδικαίως τη διαγραφή της άδειας που έχει καταχωρισθεί στο µητρώο. 
  
Άρθρο 133 
Εµπράγµατα δικαιώµατα - Αναγκαστική εκτέλεση Πτωχευτική διαδικασία 
  
   1. Επί του σήµατος µπορεί να συσταθεί ενέχυρο ή άλλο εµπράγµατο δικαίωµα. 
  
   2. Το σήµα µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο αναγκαστικής εκτέλεσης. 
  
   3. Το σήµα ανήκει στην πτωχευτική περιουσία. 
  
   4. Οι πράξεις της προηγούµενης παραγράφου επί του σήµατος εγγράφονται στο 
µητρώο σηµάτων, σε περίπτωση δε πτώχευσης, και ύστερα από αίτηση του συνδίκου. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ 
  
Άρθρο 134 
∆ήλωση κατάθεσης σήµατος 
  
   Για την καταχώριση εθνικού σήµατος κατατίθεται δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στη 
∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Υπηρεσία Σηµάτων) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  
Άρθρο 135  
Προϋποθέσεις για χορήγηση ηµεροµηνίας κατάθεσης 
  
   1. Η δήλωση κατάθεσης σήµατος συνοδεύεται από έγγραφο που αποδεικνύει την 
καταβολή του τέλους κατάθεσης και πρέπει να περιέχει: 
   α. αίτηµα για καταχώριση σήµατος, 
   β. αποτύπωση του σήµατος, 
   γ. ονοµατεπώνυµο, κατοικία, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου του καταθέτη. Επί νοµικών προσώπων, αντί του ονοµατεπώνυµου και της 
κατοικίας, αναγράφεται η επωνυµία και η έδρα αυτών. Επί περισσοτέρων καταθετών 
διορίζεται κοινός εκπρόσωπος, 
   δ. κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία το σήµα πρόκειται να διακρίνει, 
ταξινοµηµένα κατά κλάση µε αναγραφή της οικείας κλάσεως κατά οµάδα προϊόντων ή 
υπηρεσιών. 
  
   2. Ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης είναι η ηµεροµηνία υποβολής των εγγράφων 
της παραγράφου 1. 
  
Άρθρο 136 
Λοιπές τυπικές προϋποθέσεις της δήλωσης κατάθεσης 
  
   1. Εκτός από τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 135, η δήλωση κατάθεσης 
σήµατος πρέπει να περιέχει: 
   α) την υπογραφή του καταθέτη ή κατά περίσταση του πληρεξουσίου του δικηγόρου, 
   β) αν διεκδικείται προτεραιότητα, την ηµεροµηνία της προγενέστερης κατάθεσης, 
καθώς και τη χώρα όπου αυτή ισχύει, 
   γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, το όνοµα, τη διεύθυνση 
και το τηλέφωνο αυτού, καθώς και την ηλεκτρονική του διεύθυνση, 
   δ) αν η κατάθεση γίνεται από δικηγόρο, έγγραφη εξουσιοδότηση. Η απλή υπογραφή 
του καταθέτη στην εν λόγω εξουσιοδότηση είναι αρκετή, 
   ε) διορισµό αντικλήτου, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση 
αυτού, 
   στ) αν το σήµα είναι ηχητικό, έγχρωµο, τρισδιάστατο ή συλλογικό, τη µνεία των 
χαρακτηριστικών αυτών, 
   ζ) αν το σήµα είναι γραµµένο µε χαρακτήρες άλλους από αυτούς του ελληνικού και 
λατινικού αλφαβήτου, την απόδοση, σε προσάρτηµα, των χαρακτήρων αυτών στο 
ελληνικό ή λατινικό αλφάβητο. 



  
   2. Η δήλωση, καθώς και η αποτύπωση του σήµατος, κατατίθενται υποχρεωτικά και σε 
ηλεκτρονική µορφή µε την προσκοµιδή στην αρµόδια Υπηρεσία ψηφιακού δίσκου ή 
άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού µέσου. 
  
   3. Η δήλωση κατάθεσης συνοδευόµενη από την αποτύπωση του σήµατος µπορεί να 
υποβάλλεται και εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρει ηµεροµηνία και 
υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α'125). Η δήλωση 
κατάθεσης και η αποτύπωση του σήµατος που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά θεωρείται ότι 
κατατέθηκαν, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα από την Υπηρεσία του άρθρου 134, 
ηλεκτρονική απόδειξη που φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή κατά την παραπάνω 
έννοια και περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 135. 
  
   4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και οι τεχνικές 
προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της 
παραγράφου 3. 
  
Άρθρο 137 
Εξέταση της δήλωσης 
  
   1. Η δήλωση λαµβάνει αριθµό, ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης. Καταχωρίζεται στο 
µητρώο σηµάτων και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 
  
   2. Για κάθε δήλωση κατάθεσης δηµιουργείται ηλεκτρονική καρτέλα, το περιεχόµενο της 
οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και η οποία κατ' ελάχιστο περιέχει τα εξής στοιχεία: αριθµό δήλωσης, 
ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης της δήλωσης, αποτύπωση του σήµατος, ονοµατεπώνυµο 
του καταθέτη και επί νοµικών προσώπων την επωνυµία αυτών, καθώς και αναφορά, µε 
χρονολογική σειρά, στις αποφάσεις που εκδίδονται επί της δήλωσης κατάθεσης, τις 
ανακοπές, προσφυγές, αιτήσεις έκπτωσης και ακυρότητας που κατατίθενται και τις 
αποφάσεις που εκδίδονται επ' αυτών, καθώς και αναφορά στις πράξεις που εγγράφονται 
επί του σήµατος, των οποίων η ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου προβλέπεται από τις επί µέρους διατάξεις. 
  
Άρθρο 138 
Εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων 
  
   1. Η Υπηρεσία Σηµάτων εξετάζει: 
   α) αν η δήλωση κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης ηµεροµηνίας 
κατάθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 135, 
   β) αν η δήλωση κατάθεσης πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 136. 
  
   2. Αν η δήλωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 135 και 136, η Υπηρεσία 
Σηµάτων καλεί τον καταθέτη να διορθώσει ή συµπληρώσει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες 
ή ελλείψεις µέσα σε προθεσµία ενός µήνα από την κλήση. 
  
   3. Σχετικά µε τις παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν στοιχεία του άρθρου 135, αν ο 
καταθέτης συµµορφωθεί προς την πρόσκληση της Υπηρεσίας, µέσα στην ταχθείσα 
προθεσµία, αυτή χορηγεί ως ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης την ηµεροµηνία, κατά 
την οποία διορθώθηκαν ή συµπληρώθηκαν όλες οι διαπιστωθείσες παρατυπίες ή 
ελλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση, η δήλωση δεν εξετάζεται ως αίτηση για καταχώριση 
σήµατος. 
  
   4. Αν οι παρατυπίες ή ελλείψεις που αφορούν στοιχεία του άρθρου 136 δεν 
διορθωθούν ή συµπληρωθούν µέσα στην ταχθείσα προθεσµία, η Υπηρεσία απορρίπτει τη 
δήλωση κατάθεσης σήµατος και κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στον καταθέτη. 
  
Άρθρο 139 
Εξέταση των λόγων απαραδέκτου 
  



   1. Εάν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου κατά το άρθρο 123 ή τις 
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 124, η δήλωση γίνεται δεκτή και δηµοσιεύεται η 
σχετική απόφαση στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ) µέσα σε 
προθεσµία ενός µήνα από τη λήψη ηµεροµηνίας κατάθεσης. 
  
   2. Εάν από την έρευνα που πραγµατοποιεί η Υπηρεσία Σηµάτων, προκύπτει ότι η 
καταχώριση του σήµατος είναι απαράδεκτη σύµφωνα µε το άρθρο 123 ή τις 
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 124, για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή 
υπηρεσιών της δήλωσης κατάθεσης, ο καταθέτης καλείται µέσα σε ένα µήνα από την 
κλήση, είτε να ανακαλέσει τη δήλωση είτε να περιορίσει την έκταση προστασίας του 
σήµατος σε βαθµό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή να υποβάλει τις παρατηρήσεις 
του. 
  
   3. Εάν ο καταθέτης περιορίσει την έκταση προστασίας του σήµατος σε βαθµό που να 
καθίσταται αυτό παραδεκτό ή εάν οι παρατηρήσεις του κριθούν βάσιµες, η δήλωση 
γίνεται δεκτή µε απόφαση που δηµοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΓΓΕ µέσα σε ένα 
µήνα από την υποβολή του περιορισµού ή των παρατηρήσεων του καταθέτη. 
  
   4. Εάν ο καταθέτης δεν απαντήσει µέσα στην ταχθείσα προθεσµία ή εάν δεν 
ανακαλέσει τη δήλωσή του ή εάν δεν περιορίσει την έκταση προστασίας του σήµατός του 
σε βαθµό που να καθίσταται αυτό παραδεκτό ή, τέλος, εάν οι παρατηρήσεις του δεν 
κριθούν παραδεκτές και βάσιµες, η Υπηρεσία Σηµάτων απορρίπτει τη δήλωση. Η 
απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον καταθέτη µε µέριµνα της Υπηρεσίας Σηµάτων και 
δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της ΓΓΕ. 
  
   5. Αρµόδιος για τη διαδικασία της εξέτασης των λόγων απαραδέκτου και τη λήψη 
απόφασης σχετικά µε την παραδοχή ή απόρριψη της δήλωσης είναι ο εξεταστής, 
υπάλληλος της Υπηρεσίας Σηµάτων. 
  
Άρθρο 140  
Ανακοπή 
  
   1. Κατά της απόφασης του εξεταστή που έκανε δεκτή τη δήλωση κατάθεσης µπορεί να 
ασκηθεί ανακοπή µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από τη δηµοσίευσή της στο δικτυακό 
τόπο της ΓΓΕ σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 139, για το λόγο ότι η 
καταχώριση προσκρούει σε έναν ή περισσότερους λόγους του άρθρου 123 και των 
παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 124 του παρόντος νόµου. 
  
   2. Αν συντρέχουν οι λόγοι απαραδέκτου του άρθρου 123, η ανακοπή ασκείται από 
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Έννοµο συµφέρον έχουν και τα επιµελητήρια ως 
και οι ενώσεις καταναλωτών του ν. 2251/1994. 
  
   3. Αν συντρέχουν οι λόγοι απαραδέκτου των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 124, η 
ανακοπή ασκείται από τους δικαιούχους των προγενέστερων σηµάτων ή δικαιωµάτων, 
καθώς και από τους εξουσιοδοτηµένους προς τούτο κατόχους αδειών χρήσης των 
σηµάτων αυτών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132. 
  
   4. Η ανακοπή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων 
και εκδικάζεται από τη ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων. Θεωρείται ασκηθείσα µόνον µετά 
την καταβολή του τέλους ανακοπής. 
  
Άρθρο 141 
Στοιχεία της ανακοπής 
  
   Η ανακοπή συνοδεύεται από έγγραφο που πιστοποιεί την καταβολή του τέλους 
ανακοπής και πρέπει να περιέχει: 
   α) τον αριθµό της δήλωσης κατά της οποίας στρέφεται και τα στοιχεία του δικαιούχου 
της, 
   β) τους λόγους στους οποίους στηρίζεται µε ειδική µνεία του προγενέστερου σήµατος ή 
δικαιώµατος ως και των προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία βασίζεται η ανακοπή, 
   γ) σαφή προσδιορισµό των προϊόντων ή υπηρεσιών της δήλωσης κατά των οποίων 
στρέφεται η ανακοπή. 
  



Άρθρο 142  
Εξέταση της ανακοπής 
  
   1. Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει άµεσα τον ανακόπτοντα για την εµπρόθεσµη λήψη 
της ανακοπής, τον αριθµό πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει. 
  
   2. Πρόσθετοι λόγοι επί της ανακοπής µπορούν να υποβληθούν δεκαπέντε ηµέρες πριν 
τη συνεδρίαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που θα την εξετάσει. 
  
   3. Για την εξέταση της ανακοπής εφαρµόζεται η διαδικασία του άρθρου 145. 
  
   4. Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων αποφασίζει επί της ανακοπής µε βάση το 
αποδεικτικό υλικό που έχει στη διάθεσή της. 
  
   5. Εάν, από την εξέταση της ανακοπής, προκύψει ότι η καταχώριση του σήµατος δεν 
µπορεί να γίνει δεκτή για το σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών που αυτό 
διακρίνει, η δήλωση απορρίπτεται είτε στο σύνολό της ή εν µέρει για συγκεκριµένα 
προϊόντα ή υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση η ανακοπή απορρίπτεται και η δήλωση 
κατάθεσης γίνεται δεκτή. 
  
Άρθρο 143 
Απόδειξη χρήσης 
  
   1. Μετά από αίτηση του καταθέτη, ο ανακόπτων, δικαιούχος προγενέστερου σήµατος 
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 124, οφείλει να αποδείξει είτε ότι κατά 
τη διάρκεια πέντε ετών που προηγήθηκαν της δηµοσίευσης της δήλωσης του σήµατος 
είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήµατος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
για τα οποία καταχωρίσθηκε και στα οποία βασίζεται η ανακοπή είτε ότι υπάρχει εύλογη 
αιτία για τη µη χρήση, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία αυτή, το προγενέστερο σήµα ήταν 
καταχωρισµένο τουλάχιστον για πέντε έτη. 
  
   2. Η αίτηση για απόδειξη ουσιαστικής χρήσης υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, 
κατά την εξέταση της ανακοπής ενώπιον της ∆.Ε.Σ. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής χορηγεί προθεσµία τουλάχιστον είκοσι ηµερών από τη ηµέρα συζήτησης 
στον ανακόπτοντα προκειµένου αυτός να παράσχει αποδεικτικό υλικό για την αιτούµενη 
χρήση. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας αυτής, ο καταθέτης του σήµατος 
ενηµερώνεται για το αποδεικτικό υλικό προκειµένου να υποβάλει τις παρατηρήσεις του, 
εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών. Η Επιτροπή εξετάζει την υπόθεση βάσει των 
αποδεικτικών στοιχείων που προσκοµίστηκαν και των ισχυρισµών που προβλήθηκαν από 
τα µέρη. 
  
   3. Εάν το προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνον των προϊόντων ή 
υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθηκε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της 
ανακοπής, θεωρείται καταχωρισµένο µόνον για το µέρος αυτό των προϊόντων ή 
υπηρεσιών. 
  
   4. Εάν ο ανακόπτων δεν αποδείξει την ουσιαστική χρήση του σήµατός του ή ότι 
υπάρχει εύλογη αιτία για τη µη χρήση αυτού, η ανακοπή απορρίπτεται χωρίς να 
εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης. 
  
Άρθρο 144 
Προσφυγή ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων 
  
   1. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σηµάτων που απορρίπτουν ολικά ή εν µέρει τη δήλωση 
κατάθεσης υπόκεινται σε προσφυγή µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την ηµέρα 
κοινοποίησης της προσβαλλόµενης απόφασης. 
  
   2. Η προσφυγή ασκείται ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Θεωρείται 
ασκηθείσα µόνο µετά την καταβολή του τέλους προσφυγής. 
  



   3. Για την άσκηση της προσφυγής διενεργείται ειδική καταχώρηση στην ηλεκτρονική 
καρτέλα του σήµατος που τηρείται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου. 
  
   4. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να παρέµβει προσθέτως ενώπιον της 
∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την καταχώριση της 
προσφυγής κατά την παράγραφο 3. 
  
Άρθρο 145 
∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων 
  
   1. Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων εδρεύει στην Αθήνα, συνεδριάζει στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σε γραφείο που ορίζεται µε πράξη του 
αρµόδιου προϊστάµενου της ∆ιεύθυνσης Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. 
  
   2. Στη σύνθεσή της συµµετέχουν τρία µέλη, δύο τουλάχιστον από τα οποία πρέπει να 
έχουν νοµική κατάρτιση. Απαρτίζεται από τµήµατα, τα οποία συντίθενται από έναν 
πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου, κατηγορίας ΠΕ, κατά προτίµηση πτυχιούχο νοµικής, µε 
προηγούµενη απασχόληση στον κλάδο των σηµάτων, καθώς και ένα τρίτο µέλος, µε 
προηγούµενη τριετή, τουλάχιστον, απασχόληση στον κλάδο του δικαίου των σηµάτων, 
το οποίο µπορεί να είναι είτε δικηγόρος για τον οποίο ισχύει η διάταξη περί ασυµβιβάστου 
του άρθρου 62 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, Α' 235), είτε υπάλληλος 
του δηµόσιου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) 
κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχος νοµικής. Τα µέλη, πλην του Προέδρου, εκτελούν χρέη 
εισηγητή στις υποθέσεις που εισάγονται προς εξέταση στη ∆.Ε.Σ. Η κατανοµή των 
υποθέσεων στα τµήµατα της Επιτροπής καθορίζεται από τον αρχαιότερο πρόεδρο. 
  
   3. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δηµόσιες και τηρούνται πρακτικά. Η Επιτροπή 
συνεδριάζει σε ηµέρες και ώρες οι οποίες ορίζονται από τον αρχαιότερο πρόεδρο στην 
αρχή κάθε έτους και γνωστοποιούνται µε τοιχοκόλληση στο γραφείο της αρµόδιας 
Υπηρεσίας, καθώς και µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου. Η συζήτηση γίνεται µε βάση το έκθεµα που καταρτίζει ο προϊστάµενος της 
Υπηρεσίας. Το έκθεµα τοιχοκολλάται οκτώ ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης 
στο γραφείο της αρµόδιας Υπηρεσίας. 
  
   4. Η θητεία των µελών της ∆.Ε.Σ. είναι τριετής και ανανεώνεται άπαξ. Ο πρόεδρος και 
τα µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους και µπορούν να παυθούν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των 
καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αµεροληψίας, αδικαιολόγητη 
αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης 
υπηρεσίας. Τα µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, πλην του Προέδρου, είναι 
πλήρους απασχόλησης. 
  
   5. Τα µέλη της ∆.Ε.Σ. δεν επιτρέπεται να έχουν συµµετάσχει στη λήψη αποφάσεων της 
Υπηρεσίας Σηµάτων σχετικά µε την παραδοχή ή απόρριψη δήλωσης σήµατος. 
  
   6. Οι διάδικοι παρίστανται µε δικηγόρο, µπορούν δε να αναπτύξουν τους ισχυρισµούς 
τους εγγράφως ενώπιον της Επιτροπής και να υποβάλουν κάθε χρήσιµο για την 
υποστήριξη της υποθέσεώς τους στοιχείο ή έγγραφο. Από την απουσία των διαδίκων δεν 
τεκµαίρεται οµολογία. Η Επιτροπή δικάζει ως να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Ενώπιον της 
Επιτροπής γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται από της διατάξεις του 
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν. 2717/1999, Α' 97). Γίνονται δεκτές ένορκες 
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου µε κλήτευση του 
αντιδίκου προ σαράντα οκτώ ωρών. Η Επιτροπή µπορεί να επιτρέψει την εξέταση 
µαρτύρων ενώπιόν της. 
  
   7. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και πρέπει να είναι ειδικά 
αιτιολογηµένες. 
  



   8. Περιλήψεις των αποφάσεων που δέχονται το σήµα δηµοσιεύονται στο διαδικτυακό 
τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Οι απορριπτικές αποφάσεις κοινοποιούνται µε 
επιµέλεια της Υπηρεσίας προς τους διαδίκους ή τους αντικλήτους αυτών. 
  
Άρθρο 146 
Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων 
  
   1. Οι αποφάσεις της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που έχουν κρίνει επί ανακοπών, 
ως και επί προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 144, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον 
των διοικητικών δικαστηρίων µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την κοινοποίηση 
των εν λόγω αποφάσεων. 
  
   2. Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. 
  
   3. Κατά τη συζήτηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καλούνται από τον 
προσφεύγοντα, µε ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, για άσκηση παρέµβασης αυτοί που 
έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων Οι νοµίµως 
κλητευθέντες κατά τα ανωτέρω για άσκηση παρέµβασης στερούνται του δικαιώµατος 
ανακοπής εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
  
Άρθρο 147 
Καταχώριση - Μητρώο Σηµάτων 
  
   1. Οι αποφάσεις του εξεταστή, της διοικητικής επιτροπής σηµάτων και των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και τα στοιχεία των αιτήσεων ενώπιον του εξεταστή, της 
διοικητικής επιτροπής σηµάτων και τα στοιχεία των ενδίκων βοηθηµάτων σηµειώνονται 
στο µητρώο σηµάτων και όλες οι παραπάνω αποφάσεις αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο 
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Όταν το σήµα γίνει δεκτό µε απρόσβλητη απόφαση 
του εξεταστή και της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή µε τελεσίδικη απόφαση των 
τακτικών δικαστηρίων, σηµειώνεται στο µητρώο σηµάτων η λέξη «καταχωρίσθηκε» µε τις 
τυχόν µεταβολές ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στα οποία αναφέρεται το σήµα. 
  
   2. Το σήµα που έγινε δεκτό θεωρείται ότι καταχωρίσθηκε από την ηµέρα υποβολής της 
δήλωσης. Στο µητρώο σηµάτων σηµειώνονται όλες οι νοµικές µεταβολές του σήµατος και 
του δικαιώµατος επί του σήµατος. 
  
   3. Το µητρώο σηµάτων είναι δηµόσιο. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα των εγγραφών 
παρέχονται σε κάθε αιτούντα. 
  
   4. Το µητρώο σηµάτων µπορεί να έχει ηλεκτρονική µορφή (Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Σηµάτων). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία καταχώρισης, οι τεχνικές 
προδιαγραφές, η τεχνική διαχείριση και κάθε θέµα σχετικό µε τη δηµιουργία και την 
τήρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σηµάτων. Με την ίδια απόφαση διαπιστώνεται η 
έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Σηµάτων και καταργείται το µητρώο 
σηµάτων. 
  
Άρθρο 148 
∆ιάρκεια της προστασίας - Ανανέωση 
  
   1. Η προστασία του σήµατος διαρκεί για µια δεκαετία που αρχίζει από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας κατάθεσης. 
  
   2. Η προστασία του σήµατος µπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία µε αίτηση του 
δικαιούχου και µε την εµπρόθεσµη καταβολή του τέλους ανανέωσης. 
  
   3. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται µέσα στο τελευταίο έτος της προστασίας. 
Μπορεί να γίνει µέσα σε πρόσθετη προθεσµία έξι µηνών µετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό 
τον όρο της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξηµένου κατά το ήµισυ. 
  
   4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 2 των άρθρων 171 και 175 αντίστοιχα, το 
σήµα διαγράφεται αν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στη παράγραφο 3 δεν 
καταβληθεί το κατά το νόµο τέλος ανανέωσης. 



  
   5. Κάθε αµφισβήτηση σχετικά µε την παράταση της προστασίας ως και κάθε αντίρρηση 
ως προς την κατά την παράγραφο 4 διαγραφή λύεται από τη ∆ιοικητική Επιτροπή 
Σηµάτων µε αίτηση του ενδιαφεροµένου. 
  
Άρθρο 149 
Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση 
  
   1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος σήµατος ή οποιοσδήποτε διάδικος σε διαδικασία ενώπιον 
της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, ο οποίος, παρότι επέδειξε 
όλη την επιµέλεια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, δεν µπόρεσε να τηρήσει µια προθεσµία 
έναντι της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων λόγω ανωτέρας 
βίας, τυχηρού ή άλλου σπουδαίου λόγου που εκφεύγει της ευθύνης του, µπορεί να 
ζητήσει την επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση και την αποκατάσταση 
στα δικαιώµατά του, εάν το κώλυµα είχε ως άµεση συνέπεια την απώλεια δικαιώµατος ή 
ενδίκου βοηθήµατος. 
  
   2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις προθεσµίες άσκησης ανακοπής, καθώς και 
στην προθεσµία διεκδίκησης προτεραιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 177 παράγραφος 2. 
  
   3. Η αίτηση επαναφοράς των πραγµάτων στην προ-τέρα κατάσταση υποβάλλεται κατά 
περίπτωση ενώπιον της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων µέσα 
σε προθεσµία δύο µηνών από την παύση του κωλύµατος και σε κάθε περίπτωση το 
αργότερο µέσα σε ένα έτος από τη λήξη της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε. 
  
   4. Η αίτηση υπόκειται στην καταβολή τέλους. 
  
   5. Ο αιτών που πέτυχε την αποκατάσταση των δικαιωµάτων του, µετά από αίτηση 
επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, δεν µπορεί να τα επικαλεσθεί 
έναντι τρίτων που τυχόν απέκτησαν καλόπιστα δικαίωµα κατά το διάστηµα που 
µεσολάβησε από τη λήξη της προθεσµίας που δεν τηρήθηκε µέχρι την έκδοση απόφασης 
της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων για την επαναφορά. 
  
   6. Σε περίπτωση απώλειας της προθεσµίας ανανέωσης σήµατος, η εξάµηνη περίοδος 
χάριτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 148 παράγραφος 3, δεν προσµετράται στην 
προθεσµία του έτους κατά την παράγραφο 3. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 
  
Άρθρο 150  
Αξιώσεις επί προσβολής 
  
   1. Όποιος κατά παράβαση του άρθρου 125 χρησιµοποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο προσβάλλει σήµα που ανήκει σε άλλον, µπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής 
και την παράλειψή της στο µέλλον, καθώς και να υποχρεωθεί σε αποζηµίωση. 
  
   2. Με την αξίωση για την άρση της προσβολής ο δικαιούχος µπορεί να ζητήσει µεταξύ 
άλλων: α) την απόσυρση από το εµπόριο των εµπορευµάτων που κρίθηκε ότι 
προσβάλλουν δικαίωµα του σήµατος και, εφόσον απαιτείται, των υλικών που κυρίως 
χρησίµευσαν στην προσβολή, β) την αφαίρεση του προσβάλλοντος σήµατος ή του 
διακριτικού γνωρίσµατος ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, την οριστική αποµάκρυνση 
των εµπορευµάτων που φέρουν το προσβάλλον σηµείο από το εµπόριο και γ) την 
καταστροφή αυτών. Το δικαστήριο διατάσσει εκτέλεση των µέτρων αυτών µε έξοδα του 
προσβάλλοντος το σήµα, εκτός αν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο. 
  
   3. Εφόσον το δικαστήριο καταδικάσει σε παράλειψη πράξης, απειλεί για κάθε παράβαση 
χρηµατική ποινή 3.000 έως 10.000 ευρώ υπέρ του δικαιούχου, καθώς και προσωπική 
κράτηση µέχρι ένα έτος. Το ίδιο ισχύει και όταν η καταδίκη γίνεται κατά τη διαδικασία 
των ασφαλιστικών µέτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 947 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας. 
  



   4. Τα δικαιώµατα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 έχει ο δικαιούχος και κατά 
ενδιάµεσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιµοποιούνται από τρίτο για την προσβολή 
δικαιωµάτων. 
  
   5. Όποιος υπαιτίως προσβάλλει ξένο σήµα, υποχρεούται σε αποζηµίωση και σε 
ικανοποίηση της ηθικής βλάβης. 
  
   6. Η αποζηµίωση µπορεί να υπολογισθεί και µε βάση το ποσόν το οποίο θα είχε 
καταβάλει ο προσβάλλων για δικαιώµατα ή λοιπές αµοιβές, αν είχε ζητήσει την άδεια 
χρήσης από τον δικαιούχο. 
  
   7. Το δικαστήριο κατά τον προσδιορισµό της αποζηµίωσης λαµβάνει υπόψη του, µεταξύ 
άλλων, τις αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις, καθώς και την απώλεια κερδών που 
υφίσταται ο δικαιούχος και τα τυχόν οφέλη που αποκόµισε ο προσβάλλων το σήµα. 
  
   8. Αν δεν υπάρχει υπαιτιότητα του υπόχρεου, ο δικαιούχος µπορεί να αξιώσει είτε το 
ποσό, κατά το οποίο ο υπόχρεος ωφελήθηκε από την εκµετάλλευση του σήµατος χωρίς 
τη συγκατάθεσή του, είτε την απόδοση του κέρδους που ο υπόχρεος απεκόµισε από την 
εκµετάλλευση αυτή. 
  
   9. Η αγωγή εγείρεται ενώπιον του αρµόδιου µονοµελούς πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως 
ποσού και δικάζεται κατά την τακτική διαδικασία. Η αξίωση για αποζηµίωση 
παραγράφεται µετά πενταετία από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε το πρώτον η 
προσβολή. 
   Επί διακοπής της παραγραφής νέα παραγραφή αρχίζει από τη λήξη του έτους στο οποίο 
συνέπεσε το πέρας της διακοπής. 
  
   10. Οι αξιώσεις της παραγράφου 1 µπορεί να εισαχθούν και στο αρµόδιο πολυµελές 
πρωτοδικείο, εφόσον ασκούνται και άλλες αξιώσεις. 
  
   11. Προκειµένου για ταυτόσηµο σήµα για ταυτόσηµα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και 
για σήµα που διαφέρει ως προς τα στοιχεία που δεν µεταβάλλουν το διακριτικό του 
χαρακτήρα, για την πλήρη απόδειξη προσβολής αρκεί η προσκόµιση του πιστοποιητικού 
καταχώρισης του προσβαλλόµενου σήµατος. 
  
Άρθρο 151  
Απόδειξη 
  
   1. Όταν κάποιος διάδικος έχει προσκοµίσει ευλόγως διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία και 
επαρκή προς στήριξη των ισχυρισµών του περί προσβολής του σήµατος, παράλληλα δε 
επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, ο 
δικαστής, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, µπορεί να διατάξει την προσκόµιση των 
αποδεικτικών αυτών στοιχείων από τον αντίδικο. Η ύπαρξη ικανής ποσότητας προϊόντων 
µε το προσβάλλον σήµα θεωρείται βάσιµο αποδεικτικό στοιχείο. 
  
   2. Αν συντρέχει προσβολή του σήµατος σε εµπορική κλίµακα, το δικαστήριο µπορεί 
επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει την κοινοποίηση τραπεζικών, 
χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
αντιδίκου. 
  
   3. Το δικαστήριο, σε κάθε περίπτωση κατ' αίτηση του υπόχρεου προς παροχή 
πληροφοριών, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των 
εµπιστευτικών πληροφοριών. 
  
   4. Επί προσβολής σήµατος, το ∆ικαστήριο ύστερα από αιτιολογηµένο αίτηµα του 
διαδίκου που υποβάλλεται µε την αγωγή ή και αυτοτελώς στο πλαίσιο δίκης 
ασφαλιστικών µέτρων, µπορεί και πριν από την ορισµένη δικάσιµο, να διατάσσει την 
παροχή από τον αντίδικο πληροφοριών για την προέλευση και τα δίκτυα διανοµής των 
εµπορευµάτων ή της παροχής των υπηρεσιών που προσβάλλουν το σήµα. Το ίδιο µπορεί 
να διατάσσεται και κατά οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο: α) βρέθηκε να 
κατέχει παράνοµα τα εµπορεύµατα σε εµπορική κλίµακα, β) βρέθηκε να χρησιµοποιεί τις 
παράνοµες υπηρεσίες σε εµπορική κλίµακα, γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εµπορική 
κλίµακα, υπηρεσίες χρησιµοποιούµενες για την προσβολή σήµατος ή δ) ευλόγως 



υποδείχθηκε από πρόσωπο των τριών προηγούµενων περιπτώσεων ως ενεργά 
εµπλεκόµενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανοµή των εµπορευµάτων ή στην παροχή 
των υπηρεσιών που παράγονται ή προσφέρονται σε εµπορική κλίµακα. 
  
   5. Οι πληροφορίες της παραγράφου 4 περιλαµβάνουν, εφόσον ενδείκνυται: α) τα 
ονοµατεπώνυµα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανοµέων, 
προµηθευτών και λοιπών προηγούµενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς 
και των παραληπτών χονδρεµπόρων και των εµπόρων λιανικής, β) πληροφορίες για τις 
ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή 
παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίµηµα που αφορά στα εν λόγω εµπορεύµατα ή 
υπηρεσίες. 
  
   6. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 401 και 402 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας, δικαιούνται να αρνηθούν να παράσχουν τις αιτούµενες ως άνω πληροφορίες. 
  
   7. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, οι οποίες: 
α) παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώµατα πληρέστερης ενηµέρωσης, β) διέπουν τη χρήση, 
στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που γνωστοποιούνται 
βάσει των παραγράφων 3 και 4, γ) διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του 
δικαιώµατος ενηµέρωσης ή δ) διέπουν την προστασία της εµπιστευτικότητας των πηγών 
πληροφοριών ή την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων. 
  
   8. Αν ο διάδικος κληθεί και αδικαιολόγητα δεν προσκοµίσει τα αποδεικτικά στοιχεία 
κατά τις παραγράφους 1 και 2, οι αντίστοιχοι προς απόδειξη ισχυρισµοί του διαδίκου που 
ζήτησε την προσκόµιση ή την κοινοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων θεωρούνται 
οµολογηµένοι. Όποιος αδικαιολόγητα παραβεί διαταγή του δικαστηρίου κατά τις 
παραγράφους 1 έως 3, καταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε χρηµατική 
ποινή ύψους πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ. 
  
   9. Εφόσον ο υπόχρεος προς πληροφόρηση παράσχει ανακριβείς πληροφορίες από δόλο 
ή από βαρεία αµέλεια, ευθύνεται για τη ζηµία που εκ του λόγου τούτου προξένησε. 
  
   10. Οι πληροφορίες που ελήφθησαν σύµφωνα µε το παρόν άρθρο δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθούν για την ποινική δίωξη του υπόχρεου προς πληροφόρηση. 
  
Άρθρο 152 
∆ικαστικά έξοδα 
  
   Στις υποθέσεις του παρόντος νόµου τα εν γένει δικαστικά έξοδα και τέλη 
περιλαµβάνουν υποχρεωτικά και κάθε άλλη συναφή δαπάνη, όπως τα έξοδα των 
µαρτύρων, τις αµοιβές των πληρεξούσιων δικηγόρων, τις αµοιβές των 
πραγµατογνωµόνων και τεχνικών συµβούλων των διαδίκων και τις δαπάνες για την 
ανακάλυψη των προσβολέων, στις οποίες ευλόγως υποβλήθηκε ο νικήσας διάδικος. Κατά 
τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 έως 193 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας. 
  
Άρθρο 153  
Ασφαλιστικά µέτρα 
  
   1. Όποιος έχει αξίωση για άρση και παράλειψη λόγω προσβολής του σήµατος µπορεί 
να ζητήσει και τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων. 
  
   2. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ζητήσει τη συντηρητική κατάσχεση ή την 
προσωρινή απόδοση των εµπορευµάτων µε το προσβάλλον διακριτικό γνώρισµα 
προκειµένου να εµποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στο δίκτυο εµπορικής 
διανοµής. 
  
   3. Σε περίπτωση προσβολών που διαπράττονται σε εµπορική κλίµακα και εφόσον ο 
δικαιούχος του σήµατος αποδεικνύει την ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν να 
θέσουν σε κίνδυνο την καταβολή της αποζηµίωσης που έχει ζητήσει µε τακτική αγωγή 
και προσκοµίζει ευλόγως διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία, ότι το σήµα του προσβάλλεται ή 
επίκειται προσβολή του, το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τη συντηρητική 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του καθού, καθώς και τη δέσµευση των τραπεζικών 



λογαριασµών του. Για το σκοπό αυτόν ζητεί από τον προσβολέα την κοινοποίηση 
τραπεζικών, χρηµατοοικονοµικών ή εµπορικών εγγράφων ή την προσήκουσα πρόσβαση 
στις σχετικές πληροφορίες µε τον όρο ότι διασφαλίζεται η προστασία των εµπιστευτικών 
πληροφοριών. 
  
   4. Τα ασφαλιστικά µέτρα των προηγούµενων παραγράφων µπορεί να διαταχθούν και 
χωρίς προηγούµενη ακρόαση του καθού, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα προκαλούσε 
ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο του σήµατος. 
  
   5. Προκειµένου το αρµόδιο δικαστήριο να λάβει τα ανωτέρω µέτρα µπορεί να ζητήσει 
από τον αιτούντα να προσκοµίσει κάθε ευλόγως διαθέσιµο αποδεικτικό στοιχείο για να 
σχηµατίσει την πεποίθηση ότι το δικαίωµά του προσβάλλεται ή ότι επίκειται προσβολή 
του. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζονται εν προκειµένω οι παράγραφοι 4 έως 7 του άρθρου 
154. 
  
   6. Η δήλωση καταθέσεως σήµατος από το πρόσωπο, κατά του οποίου στρέφεται η 
αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, δεν κωλύει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατ' αυτού. 
  
   7. Αρµόδιο για τη λήψη των ασφαλιστικών µέτρων είναι το µονοµελές πρωτοδικείο 
τόσο της περιφέρειας, στην οποία ευρίσκονται τα προϊόντα ή παρέχονται οι υπηρεσίες, 
όσο και της περιφέρειας που εδρεύει η επιχείρηση, της οποίας τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
φέρουν το προσβαλλόµενο σήµα. 
  
   8. Ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά 
των ενδιαµέσων, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιµοποιούνται από τρίτο για την προσβολή 
του σήµατός του. 
  
Άρθρο 154 
Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων 
  
   1. Εφόσον επαρκώς πιθανολογείται µε ευλόγως διαθέσιµα αποδεικτικά στοιχεία 
προσβολή ή επικείµενη προσβολή του σήµατος και κάθε καθυστέρηση µπορεί να 
προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζηµία στον δικαιούχο του σήµατος ή υπάρχει αποδεδειγµένος 
κίνδυνος καταστροφής των αποδεικτικών στοιχείων, το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να 
διατάσσει ως ασφαλιστικό µέτρο τη συντηρητική κατάσχεση των παράνοµων προϊόντων 
που κατέχονται από τον καθού και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και των εργαλείων 
που αποτελούν µέσο τέλεσης ή προϊόν ή απόδειξη της προσβολής. Αντί για συντηρητική 
κατάσχεση το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την αναλυτική απογραφή των αντικειµένων 
αυτών, καθώς και τη φωτογράφισή τους, τη λήψη δειγµάτων των ανωτέρω προϊόντων, 
καθώς και σχετικών εγγράφων. Στις παραπάνω περιπτώσεις το δικαστήριο µπορεί να 
συζητήσει την αίτηση χωρίς να κλητεύσει εκείνον κατά του οποίου απευθύνεται 
προσωρινή διαταγή κατά το άρθρο 691 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 
  
   2. Εφόσον τα µέτρα αυτά είναι πρόσφορα για να θεµελιώσει ο αιτών τις αξιώσεις, λόγω 
προσβολής του σήµατος, το δικαστήριο διατάσσει τα ως άνω µέτρα διασφαλίζοντας την 
προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών. 
  
   3. Η αίτηση του δικαιούχου του σήµατος δεν απαιτεί λεπτοµερή προσδιορισµό των 
αποδεικτικών στοιχείων, αλλά αρκεί ο προσδιορισµός τους κατά κατηγορία. 
  
   4. Σε περίπτωση που ληφθούν τα ανωτέρω µέτρα χωρίς να ακουστεί ο καθού, τούτος 
λαµβάνει γνώση µε κοινοποίηση το αργότερο µέχρι και την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά 
την εκτέλεση της προσωρινής διαταγής, διαφορετικά οι διαδικαστικές πράξεις που 
συνιστούν αυτή καθίστανται άκυρες. 
  
   5. Το δικαστήριο µπορεί να διατάσσει τα ανωτέρω µέτρα υπό τον όρο να δοθεί εγγύηση 
από τον αιτούντα που καθορίζεται µε την απόφασή του ή µε την προσωρινή διαταγή, 
προκειµένου να διασφαλισθεί η αποκατάσταση της ζηµίας που ενδέχεται να υποστεί ο 
καθού εξ αυτών των µέτρων. 
  
   6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 το δικαστήριο τάσσει υποχρεωτικώς προθεσµία 
για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 



τριάντα ηµέρες. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό 
µέτρο. 
  
   7. Αν τα ανωτέρω ασφαλιστικά µέτρα ανακληθούν ή παύσουν να ισχύουν εξαιτίας 
οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων, ότι 
δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή προσβολής των δικαιωµάτων του δικαιούχου του 
σήµατος, το δικαστήριο µπορεί να καταδικάσει τον αιτούντα, ύστερα από αίτηση του 
καθού, να καταβάλει σε αυτόν πλήρη αποζηµίωση για κάθε ζηµία. 
  
Άρθρο 155  
Αναλογικότητα 
  
   Οι ρυθµίσεις, οι κυρώσεις και τα µέτρα των άρθρων 150 έως 154 τελούν υπό την αρχή 
της αναλογικότητας. 
  
Άρθρο 156  
Ποινικές διατάξεις 
  
   1. ∆ιώκεται κατ' έγκληση και τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι µηνών και µε 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον έξι χιλιάδων ευρώ: α) όποιος εν γνώσει χρησιµοποιεί σήµα 
κατά παράβαση του άρθρου 125 παράγραφος 3 περίπτωση α' ή β', β) όποιος 
χρησιµοποιεί σήµα φήµης, κατά παράβαση του άρθρου 125 παράγραφος 3 περίπτωση γ' 
µε πρόθεση να εκµεταλλευτεί ή να βλάψει τη φήµη του, γ) όποιος εν γνώσει θέτει σε 
κυκλοφορία, κατέχει, εισάγει ή εξάγει προϊόντα που φέρουν αλλότριο σήµα ή προσφέρει 
υπηρεσίες µε αλλότριο σήµα και δ) όποιος εν γνώσει τελεί µία από τις πράξεις του 
άρθρου 125 παράγραφος 4 περιπτώσεις α', β' και γ'. 
  
   2. Αν το όφελος που επιδιώχθηκε ή η ζηµία που απειλήθηκε από τις πράξεις της 
παραγράφου 1 είναι ιδιαίτερα µεγάλη και συντρέχει εκµετάλλευση σε εµπορική κλίµακα ή 
ο υπόχρεος τελεί τις πράξεις αυτές κατ' επάγγελµα, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 
δύο ετών και χρηµατική ποινή 6.000 έως 30.000 ευρώ. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται 
µόνον επί προσβολής σήµατος µε ίδιο διακριτικό γνώρισµα και ταυτότητα ή οµοιότητα 
προϊόντων. 
  
   3. Όποιος χρησιµοποιεί τα σύµβολα και σηµεία που αναφέρονται στην περίπτωση α' της 
παραγράφου 3 του άρθρου 123 διώκεται αυτεπαγγέλτως και τιµωρείται µε χρηµατική 
ποινή µέχρι 2.000 ευρώ. 
  
   4. Η απόπειρα τέλεσης των ως άνω πράξεων τιµωρείται µε µειωµένη την ποινή των 
ανωτέρω παραγράφων. 
  
Άρθρο 157  
∆ηµοσίευση αποφάσεων 
  
   1. Αποφάσεις αστικών δικαστηρίων ή τελεσίδικες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που 
αφορούν σε δικαιώµατα που προβλέπονται στο Τρίτο Μέρος του παρόντος νόµου µπορεί, 
ύστερα από αίτηση του ενάγοντος και µε δαπάνες του προσβάλλοντος το σήµα, να 
διατάσσουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε την 
απόφαση, καθώς και την ανάρτηση της απόφασης, την πλήρη ή µερική δηµοσίευσή της 
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή στο διαδίκτυο. Το δικαστήριο αποφασίζει τον 
προσήκοντα τρόπο πληροφόρησης, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας. 
  
   2. Η αξίωση αυτή αποσβέννυται αν τα µέτρα δηµοσιοποίησης της απόφασης δεν 
εκτελεσθούν µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση της απόφασης. 
  
Άρθρο 158  
Αρµοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων 
  
   1. Τα πολιτικά δικαστήρια ουδεµία έχουν αρµοδιότητα, όπου καθίστανται κατά τον 
παρόντα νόµο αρµόδια η Υπηρεσία Σηµάτων, η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων και τα 
∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. 
  



   2. Οι αποφάσεις της Υπηρεσίας Σηµάτων και της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, κατά 
των οποίων δεν χωρεί προσφυγή και οι τελεσίδικες αποφάσεις των διοικητικών 
δικαστηρίων, που εκδίδονται κατά τον παρόντα νόµο, είναι υποχρεωτικές για τα πολιτικά 
δικαστήρια και κάθε άλλη αρχή. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 
  
Άρθρο 159  
Έκπτωση από το δικαίωµα 
  
   1. Το δικαίωµα στο σήµα αποσβέννυται µε δήλωση παραίτησης του δικαιούχου για το 
σύνολο ή µέρος των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία έχει καταχωρισθεί. 
  
   2. Η παραίτηση δηλώνεται εγγράφως στην Υπηρεσία Σηµάτων από τον δικαιούχο του 
σήµατος. Παράγει αποτελέσµατα µόνο µετά την καταχώρισή της στα οικεία βιβλία. 
  
   3. Αν έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης, η υποβολή δήλωσης παραίτησης γίνεται 
δεκτή, µόνον αν ο δικαιούχος του σήµατος αποδεικνύει ότι οι κάτοχοι αδειών χρήσης 
έχουν ενηµερωθεί σχετικά µε την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τα δικαιώµατά του στο 
σήµα. 
  
Άρθρο 160  
Λόγοι έκπτωσης 
  
   1. Ο δικαιούχος εκπίπτει του δικαιώµατός του ολικά ή µερικά: 
   α. εάν, µέσα σε χρονικό διάστηµα πέντε ετών από την καταχώριση του σήµατος, ο 
δικαιούχος δεν κάνει ουσιαστική χρήση αυτού για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες έχει καταχωρισθεί ή αν διακόψει τη χρήση του σήµατος για πέντε συνεχή έτη, 
   β. εάν, συνεπεία της συµπεριφοράς ή αδράνειας του δικαιούχου, το σήµα έχει καταστεί 
κοινόχρηστο ή συνήθης εµπορική ονοµασία του προϊόντος ή της υπηρεσίας για το οποίο 
έχει καταχωρισθεί, 
   γ. εάν, λόγω της χρήσης του σήµατος από τον δικαιούχο ή µε τη συγκατάθεση αυτού 
για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία τούτο έχει καταχωρισθεί, ενδέχεται να 
παραπλανηθεί το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική 
προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 
  
   2. Αν ο λόγος έκπτωσης αφορά µέρος µόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία 
έχει καταχωρισθεί, ο δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος των δικαιωµάτων του µόνο για τα 
συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
  
   3. ∆εν επέρχεται έκπτωση του δικαιώµατος: 
   α. εάν ο δικαιούχος του σήµατος αποδείξει ότι η µη χρήση αυτού οφείλεται σε εύλογη 
αιτία, 
   β. εάν ο δικαιούχος του σήµατος, στο διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της λήξης της 
πενταετίας µη χρήσης του και της υποβολής της αίτησης έκπτωσης, προέβη σε έναρξη ή 
επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του. Πάντως, η έναρξη ή επανάληψη της χρήσης 
µέσα σε περίοδο τριών µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης έκπτωσης, η οποία δεν 
αρχίζει να τρέχει νωρίτερα από τη συµπλήρωση της συνεχούς πενταετίας µη χρήσης, δεν 
λαµβάνεται υπόψη, εάν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη ή την 
επανάληψη της χρήσης έλαβαν χώρα, αφού ο δικαιούχος έλαβε γνώση του γεγονότος ότι 
είναι πιθανή η υποβολή αίτησης έκπτωσης. 
  
   4. Τα αποτελέσµατα της απόφασης διαγραφής του σήµατος λόγω εκπτώσεως αρχίζουν 
από την ηµεροµηνία που η απόφαση κατέστη τελεσίδικη. 
  
   5. Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήµατος λόγω έκπτωσης εγγράφεται στο 
µητρώο σηµάτων και το σήµα διαγράφεται από αυτό. 
  
Άρθρο 161 
Λόγοι ακυρότητας 
  



   1. Το σήµα κηρύσσεται άκυρο και διαγράφεται εάν καταχωρίσθηκε κατά παράβαση των 
διατάξεων των άρθρων 123 και 124. 
  
   2. Αν ο λόγος ακυρότητας αφορά µέρος µόνον των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα 
οποία έχει καταχωρισθεί, το σήµα κηρύσσεται άκυρο µόνον για τα συγκεκριµένα 
προϊόντα ή υπηρεσίες. 
  
   3. Το σήµα δεν κηρύσσεται άκυρο εάν ο λόγος απαραδέκτου που προβλέπεται στο 
άρθρο 123 παράγραφος 1 περιπτώσεις β', γ' και δ' δεν υφίσταται κατά το χρόνο 
υποβολής της αίτησης διαγραφής λόγω του ότι το σήµα απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα 
λόγω της χρήσης του. 
  
   4. Σε ακυρότητα υπόκειται και εθνικό σήµα για το οποίο έχει γίνει δεκτή από το 
Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά αίτηση αρχαιότητας σύµφωνα µε τα άρθρα 
34 και 35 του Κανονισµού 207/2009/ΕΚ του Συµβουλίου (L 78), ακόµη και αν έχει 
προηγηθεί παραίτηση από το προγενέστερο αυτό εθνικό σήµα ή µη ανανέωση της 
προστασίας του. 
  
   5. Τα αποτελέσµατα της απόφασης διαγραφής του σήµατος λόγω ακυρότητας της 
απόφασης αρχίζουν από την ηµεροµηνία που αυτή κατέστη τελεσίδικη. 
  
   6. Η τελεσίδικη απόφαση περί διαγραφής του σήµατος λόγω ακυρότητας εγγράφεται 
στο µητρώο σηµάτων και το σήµα διαγράφεται από αυτό. 
  
Άρθρο 162  
∆ιαδικασία διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας 
  
   1. Η αίτηση για διαγραφή λόγω έκπτωσης ή λόγω ακυρότητας υποβάλλεται από 
οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. 
  
   2. Τα επιµελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών ή µέλη της µπορούν να υποβάλουν 
αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας µόνο στις περιπτώσεις των άρθρων 123 και 160 
παράγραφος 1 εδάφιο γ'. 
  
   3. ∆εν νοµιµοποιείται να ζητήσει διαγραφή λόγω ακυρότητας για τους λόγους του 
άρθρου 124 εκείνος, ο οποίος τους είχε προβάλει κατά τη διαδικασία καταχώρισης, 
εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ' αντιδικία µε τον δικαιούχο του σήµατος από τη ∆ιοικητική 
Επιτροπή Σηµάτων ή τα διοικητικά δικαστήρια. 
  
   4. Η αίτηση διαγραφής για λόγους ακυρότητας του άρθρου 161 ασκείται εντός 
προθεσµίας πέντε ετών από την καταχώριση του σήµατος. Αίτηση διαγραφής ένεκα 
κατάθεσης που έγινε αντίθετα στην καλή πίστη ή κατάθεσης που έγινε κακόπιστα, 
ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της προστασίας του σήµατος. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 
  
Άρθρο 163  
Προϋποθέσεις προστασίας 
  
   1. Συνεταιρισµοί, ενώσεις κατασκευαστών, παραγωγών, παρεχόντων υπηρεσίες ή 
εµπόρων, οι οποίες  κατά το δίκαιο που τις διέπει έχουν ικανότητα δικαίου, καθώς επίσης 
νοµικά πρόσωπα που διέπονται από κανόνες δηµοσίου δικαίου, µπορούν να καταθέτουν 
σήµατα για να διακρίνουν την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών των µελών 
τους ή τη γεωγραφική τους προέλευση ή το είδος ή την ποιότητα ή και τις ιδιότητές τους. 
  
   2. Εφόσον το συλλογικό σήµα αποτελείται από γεωγραφική ένδειξη, πρέπει να 
προβλέπεται στο καταστατικό του νοµικού προσώπου ότι κάθε πρόσωπο, του οποίου τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια γεωγραφική περιοχή και πληροί τις 
προϋποθέσεις χρήσης του συλλογικού σήµατος, µπορεί να γίνει µέλος του νοµικού 
προσώπου και να κάνει χρήση του συλλογικού σήµατος. 
  



   3. Συλλογικό σήµα που αποτελείται από γεωγραφικές ενδείξεις, δεν δίνει στον 
δικαιούχο το δικαίωµα να απαγορεύει σε τρίτους τη χρήση τέτοιων σηµείων ή ενδείξεων, 
ιδίως δε σε τρίτους που επιτρέπεται να χρησιµοποιούν γεωγραφική ονοµασία, µε την 
προϋπόθεση ότι οι τρίτοι αυτοί τα χρησιµοποιούν σύµφωνα µε τα χρηστά συναλλακτικά 
ήθη. 
  
   4. Η δήλωση κατάθεσης συλλογικού σήµατος πρέπει να συνοδεύεται από κανονισµό 
χρήσης, ο οποίος περιέχει τον τίτλο, την έδρα, το σκοπό, το ονοµατεπώνυµο των 
νόµιµων εκπροσώπων, ονοµαστικό κατάλογο των µελών που δικαιούνται τη χρήση, 
καθώς και τους όρους και κανονισµούς που αφορούν τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των 
µελών για τη χρήση του σήµατος από αυτά. Κανονισµός χρήσης απαιτείται επίσης και για 
κάθε τυχόν µεταβολή των στοιχείων αυτών. 
  
   5. Η άσκηση των αξιώσεων που απορρέουν από την καταχώριση του συλλογικού 
σήµατος ανήκει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή στον κανονισµό χρήσης, 
στο δικαιούχο νοµικό πρόσωπο. 
  
   6. Για τα συλλογικά σήµατα τηρείται ειδικό µητρώο σηµάτων, τα δε δικαιώµατα 
κατάθεσης και παράτασης της διάρκειας αυτών ορίζονται στο πενταπλάσιο των 
δικαιωµάτων που ισχύουν κάθε φορά για τα υπόλοιπα σήµατα. 
  
   7. Η χρήση του συλλογικού σήµατος γίνεται απαραίτητα µε την ένδειξη «συλλογικό 
σήµα». 
  
   8. Στα συλλογικά σήµατα ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 
∆ΙΕΘΝΗ ΣΗΜΑΤΑ 
  
Άρθρο 164  
Κύρωση Πρωτοκόλλου Μαδρίτης 
  
   1. Τα διεθνή σήµατα που κατατέθηκαν σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο σχετικά µε τη 
Συµφωνία της Μαδρίτης που αφορά στη διεθνή καταχώριση σηµάτων προστατεύονται 
κατά τις διατάξεις του ν. 2783/2000 (Α' 1). 
  
   2. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου για τα εθνικά σήµατα ισχύουν και για τα διεθνή 
σήµατα εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο. 
  
Άρθρο 165  
Ορισµοί 
  
   Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου επί διεθνών σηµάτων νοούνται ως: 
   α. «Αίτηση Μετατροπής», η αίτηση του άρθρου 173 του παρόντος. 
   β. «Βασική Καταχώριση» και «Βασική Αίτηση», η καταχώριση και η αίτηση όπως αυτές 
αναφέρονται στο άρθρο 166 παρ. 1 στοιχείο β' του παρόντος νόµου. 
   γ. «Γραφείο Προέλευσης», το Γραφείο ενός Συµβαλλόµενου στο Πρωτόκολλο της 
Μαδρίτης Μέρους που είναι επιφορτισµένο µε την καταχώριση των σηµάτων για 
λογαριασµό του. 
   δ. «∆ιεθνής Αίτηση», η αίτηση προς το ∆ιεθνές Γραφείο για καταχώριση ενός σήµατος 
στο ∆ιεθνές Μητρώο. 
   ε. «∆ιεθνές Γραφείο», το ∆ιεθνές Γραφείο του Παγκόσµιου Οργανισµού ∆ιανοητικής 
Ιδιοκτησίας. 
   στ. «∆ιεθνές Μητρώο», το Μητρώο των σηµάτων που τηρείται από το ∆ιεθνές Γραφείο 
για τους σκοπούς του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης. 
   ζ. «∆ιεθνής Καταχώριση», η εγγραφή ενός σήµατος στο ∆ιεθνές Μητρώο. 
   η. «∆ιεθνής Καταχώριση µε την οποία ζητείται η προστασία σήµατος στην Ελληνική 
Επικράτεια», η διεθνής καταχώριση µε την οποία ζητείται η επέκταση της προστασίας 
στην Ελληνική Επικράτεια βάσει του άρθρου 3 τρις (1) ή (2) του Πρωτοκόλλου της 
Μαδρίτης. 
   θ. «Εκτελεστικός Κανονισµός», ο Κοινός Κανονισµός που υιοθετήθηκε σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης, όπως κυρώθηκε µε το ν. 2783/2000 (Α'1). 



   ι. «Βιβλίο ∆ιεθνών Σηµάτων», το βιβλίο που αναφέρεται στο άρθρο 171 παρ. 2 του 
παρόντος νόµου. 
  
Άρθρο 166  
Κατάθεση αίτησης 
  
   1. Επί διεθνούς καταχώρισης ελληνικών σηµάτων η Ελλάδα θεωρείται ως χώρα 
προέλευσης της διεθνούς καταχώρισης, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
   α. ο καταθέτης έχει πραγµατική και µόνιµη βιοµηχανική ή εµπορική εγκατάσταση ή 
κατοικία στην Ελλάδα ή είναι Έλληνας υπήκοος. 
   β. Έχει κατατεθειµένο ή καταχωρισµένο σήµα στην Ελλάδα. 
  
   2. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται στη Γαλλική ή Αγγλική. 
  
Άρθρο 167  
Έγγραφα της αίτησης 
  
   Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται σε δύο αντίγραφα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) και 
πρέπει να παρουσιάζεται επί του εντύπου που προβλέπεται από τον Εκτελεστικό 
Κανονισµό. Υπογράφεται από τον καταθέτη ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο του σύµφωνα µε 
τις έγγραφες οδηγίες που το συνοδεύουν και περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 του Εκτελεστικού Κανονισµού. Επίσης κατατίθεται 
υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική µορφή µε την προσκοµιδή στην αρµόδια Υπηρεσία 
ψηφιακού δίσκου ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού αποθηκευτικού µέσου. 
  
Άρθρο 168  
Εξέταση τυπικών προϋποθέσεων – ∆ιαβίβαση της αίτησης 
  
   1. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση κατατίθεται στην Υπηρεσία Σηµάτων, η οποία 
ελέγχει αν υφίστανται οι προϋποθέσεις του άρθρου 166, δίνει σε αυτήν αριθµό 
πρωτοκόλλου και αναγράφει επ' αυτής την ηµεροµηνία παραλαβής, καθώς και τον 
αριθµό των συνοδευτικών εγγράφων. 
  
   2. Η αίτηση για διεθνή καταχώριση µε τα συνηµµένα σε αυτήν έγγραφα διαβιβάζεται 
στο ∆ιεθνές Γραφείο, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από την παραλαβή. 
  
Άρθρο 169  
Ηµεροµηνία διεθνούς καταχώρισης 
  
   Η καταχώριση της διεθνούς αίτησης πραγµατοποιείται από το ∆ιεθνές Γραφείο. Ως 
ηµεροµηνία διεθνούς καταχώρισης θεωρείται η ηµεροµηνία κατά την οποία παρελήφθη η 
διεθνής αίτηση από την Υπηρεσία Σηµάτων, υπό τον όρο ότι εντός προθεσµίας δύο (2) 
µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής το ∆ιεθνές Γραφείο την παρέλαβε σε κανονική και 
πλήρη µορφή. Εάν η αίτηση για διεθνή καταχώριση δεν παραληφθεί εντός της 
προθεσµίας αυτής, η διεθνής καταχώριση θα φέρει ως ηµεροµηνία καταχώρισης την 
ηµεροµηνία κατά την οποία η αίτηση παρελήφθη από το ∆ιεθνές Γραφείο. 
  
Άρθρο 170  
Πληρωµή τελών 
  
   Τα οφειλόµενα τέλη για τη διεθνή καταχώριση ή την ανανέωσή της, καθώς και για 
κάθε µεταβολή επ' αυτής καταβάλλονται απευθείας στο ∆ιεθνές Γραφείο. 
  
Άρθρο 171 
∆ιαδικασία προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια 
  
   1. Για την παροχή προστασίας διεθνούς καταχώρισης στην Ελληνική Επικράτεια, 
αρµόδια να αποφασίσει είναι η Υπηρεσία Σηµάτων. 
  
   2. Η διεθνής καταχώριση ως και η δήλωση επέκτασης διεθνούς καταχώρισης στην 
Ελληνική Επικράτεια εγγράφονται σε ειδικό έντυπο και αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο 
της ΓΓΕ. 
  



   3. Σε περίπτωση αντικατάστασης εθνικού σήµατος από διεθνή καταχώριση µε ισχύ 
στην Ελλάδα, τα ουσιαστικά δικαιώµατα που απορρέουν από το διεθνές σήµα ανατρέχουν 
στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήµατος. 
  
Άρθρο 172 
Ένδικα βοηθήµατα 
  
   1. Στις διαδικασίες προσφυγής ενώπιον της ∆ΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 144, 
ανακοπής, σύµφωνα µε το άρθρο 140, και έκπτωσης ή ακυρότητας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 162, ο δικαιούχος διεθνούς καταχώρισης, ως αιτών ή καθού η αίτηση των 
παραπάνω ενδίκων βοηθηµάτων, πρέπει να ορίσει πληρεξούσιο και αντίκλητο δικηγόρο 
εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια, στον οποίο γίνονται και όλες οι κοινοποιήσεις. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο εξεταστής καλέσει τον καταθέτη να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις του κατ' εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139, κοινοποιώντας σε 
αυτόν προσωρινή άρνηση, σύµφωνα µε τον Κανόνα 17.1 του Εκτελεστικού Κανονισµού 
του Πρωτοκόλλου. Επί διεθνών σηµάτων, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 139 προθεσµία ορίζεται σε τρεις µήνες. 
  
   2. Αν ο αιτών διεθνή καταχώριση ή ο δικαιούχος διεθνούς καταχώρισης δεν 
εκπροσωπηθούν στις διαδικασίες της παραγράφου 1 από πληρεξούσιο δικηγόρο, δεν 
τεκµαίρεται οµολογία και η ∆ΕΣ δικάζει ως να ήταν παρόντες οι διάδικοι. 
  
   3. Αν ασκηθεί ανακοπή κατά αίτησης διεθνούς καταχώρισης, η Υπηρεσία Σηµάτων 
κοινοποιεί στοιχεία της ανακοπής ως προσωρινή άρνηση στο ∆ιεθνές Γραφείο σύµφωνα 
µε το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και τον κανόνα 17 του Εκτελεστικού 
Κανονισµού. 
  
   4. Αν η αίτηση διεθνούς καταχώρισης απορριφθεί, η Υπηρεσία Σηµάτων κοινοποιεί την 
απορριπτική απόφαση στο ∆ιεθνές Γραφείο σύµφωνα µε τον Κανόνα 17.1 και 17.3 του 
Εκτελεστικού Κανονισµού του Πρωτοκόλλου. Η κοινοποίηση συνοδεύεται µε µετάφραση 
στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα των οικείων διατάξεων του ελληνικού νόµου που 
προβλέπουν την άσκηση προσφυγής. Η προσφυγή ασκείται µέσα σε προθεσµία ενενήντα 
ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της κοινοποίησης της προσωρινής άρνησης στο 
∆ιεθνές Γραφείο. 
  
Άρθρο 173 
∆ιαδικασία µετατροπής διεθνούς σήµατος σε εθνικό 
  
   1. Αν είτε η βασική αίτηση είτε η βασική καταχώριση, στην οποία στηρίζεται δήλωση 
διεθνούς σήµατος µε επέκταση στην Ελλάδα, παύσει να ισχύει στη χώρα προέλευσης 
µέσα σε µία πενταετία από την ηµεροµηνία της διεθνούς καταχώρισης, ο δικαιούχος της 
διεθνούς καταχώρισης δικαιούται, µέσα σε προθεσµία τριών µηνών από την ηµεροµηνία 
που ενεγράφη η παύση ισχύος της στο µητρώο σηµάτων του ∆ιεθνούς Γραφείου, να 
ζητήσει τη µετατροπή της σε εθνική αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII). 
  
   2. Η διάταξη της παραγράφου 1 εφαρµόζεται και εάν η παύση ισχύος επέλθει µετά την 
πάροδο της ως άνω πενταετούς προθεσµίας, µε την προϋπόθεση ότι το ένδικο βοήθηµα 
υποβλήθηκε στη χώρα προέλευσης µέσα στην πενταετία. 
  
   3. Σε περίπτωση µετατροπής διεθνούς καταχώρισης σε εθνική αίτηση, ο καταθέτης 
υποβάλλει δήλωση µετατροπής στην Υπηρεσία Σηµάτων που συνοδεύεται από τα 
δικαιολογητικά της παραγράφου 1 των άρθρων 135 και 136, καθώς και από βεβαίωση 
του ∆ιεθνούς Γραφείου, από την οποία να προκύπτουν το σήµα και τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες για τις οποίες είχε ζητηθεί η προστασία του διεθνούς σήµατος στην Ελλάδα, 
πριν από τη διαγραφή του από το διεθνές µητρώο και η ηµεροµηνία διαγραφής του από 
το διεθνές µητρώο. 
  
   4. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, εφαρµοζοµένων αναλογικά των άρθρων 
135 και 136 και καταχωρίζεται στο οικείο µητρώο σηµάτων. 
  
   5. Το σήµα εκ µετατροπής καταχωρίζεται χωρίς προέλεγχο, εφόσον έχει παρέλθει η 
προθεσµία του άρθρου 5 παρ. 2γ του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης και δεν έχει ασκηθεί 
ένδικο βοήθηµα. Εάν η εν λόγω προθεσµία δεν έχει παρέλθει ή εάν έχει ήδη κοινοποιηθεί 



προσωρινή απόρριψη, η δήλωση µετατροπής εξετάζεται από την Υπηρεσία Σηµάτων, 
εφαρµοζοµένων αναλογικά των άρθρων 138 και 139. Αν η αίτηση για αρχική ή 
επιγενόµενη επέκταση προστασίας του διεθνούς σήµατος στην Ελλάδα εκκρεµεί ενώπιον 
της Υπηρεσίας Σηµάτων, της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των αρµόδιων 
δικαστηρίων, η σχετική διαδικασία παύει ή η δίκη καταργείται µετά την υποβολή της 
αίτησης µετατροπής. 
  
   6. Μετά την υποβολή της δήλωσης µετατροπής η διεθνής καταχώριση διαγράφεται µε 
πράξη της Υπηρεσίας Σηµάτων από τα βιβλία διεθνών σηµάτων. 
  
   7. Η προστασία σήµατος που προέρχεται από µετατροπή διεθνούς καταχώρισης σε 
αίτηση εθνικού σήµατος διαρκεί για µια δεκαετία, που αρχίζει είτε από την ηµεροµηνία 
της διεθνούς καταχώρισης είτε, σε περίπτωση µεταγενέστερης επέκτασης διεθνούς 
σήµατος στην Ελλάδα, από την ηµεροµηνία εγγραφής στο ∆ιεθνές Μητρώο της αίτησης 
επέκτασης για την προστασία του διεθνούς σήµατος στην Ελλάδα. Για την ανανέωση των 
σηµάτων αυτών κρίσιµη είναι η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης στην Υπηρεσία 
Σηµάτων. 
  
Άρθρο 174 
∆ιαδικασία διαγραφής διεθνούς σήµατος 
  
   1. Το δικαίωµα που παρέχει η διεθνής καταχώριση αποσβέννυται µε απόφαση της 
∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή των αρµόδιων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων για τους 
λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 160 και 161. Όταν η απόφαση καταστεί τελεσίδικη, 
η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει το ∆ιεθνές Γραφείο µε δήλωση, στην οποία αναφέρεται 
το όνοµα του δικαιούχου, ο αριθµός της διεθνούς εγγραφής, η δικαστική αρχή και η 
διαδικασία απώλειας του δικαιώµατος, η τελεσιδικία της απόφασης, η έναρξη ισχύος της 
και τα καλυπτόµενα προϊόντα ή υπηρεσίες κατά τον Κανόνα 19 του Εκτελεστικού 
Κανονισµού. 
  
   2. Το δικόγραφο της αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας κατά διεθνούς σήµατος 
κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος στον διεθνή καταθέτη ή τον αντιπρόσωπό του, 
όπως εµφαίνεται στο ∆ιεθνές Μητρώο, µε κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένης 
της τηλεοµοιοτυπίας και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, τριάντα ηµέρες πριν από την 
ορισθείσα πρώτη συζήτηση, µεταφρασµένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από τον 
επισπεύδοντα διάδικο στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα. Εάν έχει ορισθεί πληρεξούσιος 
δικηγόρος ή αντίκλητος στη Ελλάδα, η κοινοποίηση του δικογράφου γίνεται υποχρεωτικά 
µόνο σε αυτόν, µε δικαστικό επιµελητή, χωρίς µετάφραση. Πρόσθετοι λόγοι 
κοινοποιούνται δέκα ηµέρες πριν από την ορισθείσα πρώτη συζήτηση µε τον ίδιο τρόπο 
που ασκείται η αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά διεθνούς σήµατος. Το αυτό ισχύει 
και για κοινοποίηση κλήτευσης ένορκης βεβαίωσης ενώπιον ειρηνοδίκη ή 
συµβολαιογράφου ή προξένου. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑ 
  
Άρθρο 175  
Προστασία 
  
   1. Η προστασία που παρέχεται στο κοινοτικό σήµα δεν µπορεί να υστερεί από την 
προστασία που παρέχεται στο εθνικό σήµα. 
  
   2. Σε περίπτωση που στηρίχθηκε η αρχαιότητα κοινοτικού σήµατος σε καταχωρισµένο 
εθνικό σήµα, τα ουσιαστικά δικαιώµατα που απορρέουν από το καταχωρισµένο και σε 
ισχύ κοινοτικό σήµα ανατρέχουν στο χρόνο καταχώρισης του εθνικού σήµατος. 
  
Άρθρο 176 
Μετατροπή κοινοτικού σήµατος σε εθνικό 
  
   1. Σε περίπτωση µετατροπής αίτησης κοινοτικού σήµατος ή κοινοτικού σήµατος σε 
εθνική αίτηση ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση µετατροπής στην Υπηρεσία Σηµάτων που 
συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 135 και των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 136, καθώς και από µετάφραση της αίτησης µετατροπής και των 



συνηµµένων εγγράφων στην ελληνική γλώσσα, από πρόσωπο ή αρχή που έχει το 
δικαίωµα µετάφρασης σύµφωνα µε το νόµο. 
  
   2. Η προθεσµία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο µήνες και αρχίζει 
από την ειδοποίηση του καταθέτη ή του δικαιούχου του κοινοτικού σήµατος ή του 
πληρεξουσίου του δικηγόρου στην Ελλάδα που αναφέρεται στην αίτηση µετατροπής, από 
την Υπηρεσία Σηµάτων µε έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής. 
  
   3. Η δήλωση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο, η µορφή και το περιεχόµενο του οποίου 
καθορίζεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII µε τίτλο ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ του παρόντος νόµου. Η δήλωση καταχωρείται στο οικείο µητρώο 
σηµάτων, εφαρµοζοµένων αναλογικά των άρθρων 137, 138 και 139. 
  
   4. Η προστασία σήµατος που προέρχεται από µετατροπή αίτησης κοινοτικού σήµατος ή 
από µετατροπή κοινοτικού σήµατος σε εθνική αίτηση ανατρέχει στην ηµεροµηνία 
κατάθεσης του κοινοτικού σήµατος ή στην ηµεροµηνία προτεραιότητας της αίτησης ή του 
κοινοτικού σήµατος και ενδεχοµένως στην αρχαιότητα εθνικού σήµατος που µπορεί να 
έχει διεκδικηθεί. Για την ανανέωση των σηµάτων αυτών κρίσιµη είναι η ηµεροµηνία 
κατάθεσης της αίτησης µετατροπής στο Γραφείο Εναρµόνισης στην Εσωτερική Αγορά. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι' 
ΣΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ 
  
Άρθρο 177  
Προστασία 
  
   1. Οι δικαιούχοι σηµάτων που έχουν την επαγγελµατική τους εγκατάσταση εκτός της 
Ελλάδας, προστατεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 
  
   2. Επί σηµάτων που κατατίθενται µε διεκδίκηση προτεραιότητας σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση των Παρισίων (ν. 213/1975), η απόδειξη κατάθεσης του σήµατος στην 
αλλοδαπή πολιτεία µπορεί να υποβάλλεται το αργότερο µέσα σε τρεις µήνες από την 
υποβολή της δήλωσης κατάθεσης του σήµατος στην ηµεδαπή. 
  
   3. Για την προστασία στην Ελλάδα απαιτείται, επιπλέον, κατάθεση σύµφωνη µε τις 
διατάξεις του παρόντος νόµου. 
  
   4. Η προθεσµία προσφυγής των δικαιούχων αλλοδαπών σηµάτων κατά των 
αποφάσεων της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ∆ΕΣ παρατείνεται κατά τριάντα ηµέρες. 
  
   5. Για την κατάθεση αρκεί η προβλεπόµενη στην περίπτωση ∆' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 136 έγγραφη εξουσιοδότηση που περιέχει και δήλωση για υπαγωγή στη 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Η δήλωση αυτή µπορεί να αναπληρωθεί και µε 
έγγραφη δήλωση του πληρεξουσίου του αιτούντος στην Υπηρεσία Σηµάτων. 
  
   6. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα που προσκοµίζονται κατά την κατάθεση σήµατος πρέπει να 
συνοδεύονται και µε ελληνική µετάφραση που έχει γίνει από πρόσωπο ή αρχή που έχει το 
δικαίωµα µετάφρασης σύµφωνα µε το νόµο. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA'  
ΕΙ∆ΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Άρθρο 178  
∆ηµοσιεύσεις 
  
   Οι δηµοσιεύσεις, που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο, γίνονται στο διαδικτυακό 
τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας. 
  
Άρθρο 179  
Τέλη 
  
   1. Τα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη για τα σήµατα καθορίζονται ως ακολούθως: 



   α. Κατάθεση σήµατος                 110 € 
   β. Για κάθε επιπλέον κλάση και µέχρι τη δεκάτη       20 € 
   γ. Κατάθεση σήµατος από µετατροπή κοινοτικού ή διεθνούς ή από διαίρεση   
              110 €  
   δ.      Για κάθε επιπλέον κλάση και µέχρι τη δεκάτη   20 € 
   ε.    Παράταση προστασίας σήµατος                    90 € 
   στ. Για κάθε επιπλέον κλάση και µέχρι τη δεκάτη      20 € 
   ζ. Αλλαγή επωνυµίας ή νοµικής µορφής ή κατοικίας ή έδρας    
                    50 € 
   η. Περιορισµός προϊόντων ή υπηρεσιών                    20 €  
   θ. Μεταβίβαση σήµατος                      90 € 
   ι. Παραχώρηση άδειας χρήσης                     90 € 
   ια. Εγγραφή περιορισµών του δικαιώµατος κατ' άρθρο 129 και εµπραγµάτων 
δικαιωµάτων κατ' άρθρο 133 παρ. 1  
                  40 €  
   ιβ. ∆ιαβίβαση αίτησης κοινοτικού σήµατος   15 €  
   ιγ. Έλεγχος και διαβίβαση ∆ιεθνούς Αίτησης  15 €  
   ιδ. Αντικατάσταση εθνικού σήµατος από διεθνές       110 € 
   ιε. Κατάθεση ενδίκων µέσων παρεµβάσεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής 
επιτροπής σηµάτων   70 € 
   ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων µέσων και αιτήσεων, ενώπιον της διοικητικής 
επιτροπής σηµάτων   40 € 
   ιζ. Επαναφορά των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση     
                 110 € 
   ιη. Έκδοση αντιγράφου σήµατος     1 € 
  
   2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας µπορεί να αναπροσαρµόζονται εκάστοτε τα υπέρ του ∆ηµοσίου τέλη, που 
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο. 
  
Άρθρο 180 
Ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών 
  
   Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, για τα οποία κατατίθενται τα σήµατα, ταξινοµούνται 
σύµφωνα µε τη διεθνή ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών της Συµφωνίας της Νίκαιας, 
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 2505/1997 (Α' 118). Η κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόµου εφαρµοστέα ταξινόµηση εµφανίζεται στο συνηµµένο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX «ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 
  
Άρθρο 181  
Εξουσιοδοτική διάταξη 
  
   Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
καθορίζονται τα εξής θέµατα του Τρίτου Μέρους του παρόντος νόµου: α) ο αριθµός των 
τµηµάτων της ∆ΕΣ, β) τα κριτήρια επιλογής και τα προσόντα των υπαλλήλων της 
Υπηρεσίας Σηµάτων που εκτελούν χρέη εξεταστή, γ) ο διορισµός των µελών των 
τµηµάτων της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, καθώς και των αναπληρωτών της, δ) οι 
όροι τήρησης του ηλεκτρονικού µητρώου σηµάτων, το οποίο µετά την ολοκλήρωσή του 
θα αντικαταστήσει το έντυπο µητρώο σηµάτων, ε) ο τρόπος κατάθεσης και ελέγχου των 
ηχητικών και τρισδιάστατων σηµάτων και στ) κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του 
παρόντος νόµου. 
  
Άρθρο 182  
Μεταβατικές διατάξεις 
  
   1. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεις ενώπιον της 
∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων διέπονται από τις 
διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου. 
  
   2. Οι αποφάσεις που δηµοσιεύονται µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και 
για έξι µήνες υπόκεινται σε άσκηση προσφυγής, παρέµβασης και τριτανακοπής σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου. 
  



   3. Ως προς την αφετηρία των προθεσµιών εφαρµόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά 
το χρόνο, κατά τον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε. 
  
   4. Η διάρκεια των προθεσµιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του, µόνο αν η διάρκεια που 
προβλέπεται από αυτές είναι µεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν από τις 
προϊσχύουσες διατάξεις. 
  
   5. Σήµατα που δεν έχουν γίνει αµετακλήτως δεκτά κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού, σύµφωνα µε το 
προϊσχύον δίκαιο. 
  
   6. Η δυνατότητα επαναφοράς των πραγµάτων στην προτέρα κατάσταση, σύµφωνα µε 
το άρθρο 149, ισχύει µόνο στις περιπτώσεις που το κώλυµα που είχε ως συνέπεια την 
απώλεια δικαιώµατος ή προθεσµίας ασκήσεως ενδίκου βοηθήµατος, κατά τα οριζόµενα 
στη διάταξη, επήλθε µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου. 
  
   7. Η δυνατότητα διαίρεσης ισχύει και για τα σήµατα που είχαν δηλωθεί ή καταχωρισθεί 
πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου. 
  
   8. Η δυνατότητα υποβολής έγγραφης συναίνεσης ενώπιον των διοικητικών 
δικαστηρίων σύµφωνα µε το άρθρο 124 παράγραφος 4 καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου διαφορές. 
  
   9. Σήµατα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχουν δηλωθεί ή 
καταχωρισθεί ως παράλληλη κατάθεση ή καταχώριση άλλου, πρότερου σήµατος, ισχύουν 
και προστατεύονται σύµφωνα µε το νόµο αυτόν. Το κύρος παράλληλης κατάθεσης ή 
παράλληλης καταχώρισης σήµατος δεν θίγεται, εάν παύσει λόγω µη ανανέωσης να ισχύει 
το πρότερο σήµα, του οποίου αποτελεί παράλληλη κατάθεση ή παράλληλη καταχώριση, 
εκτός εάν το πρότερο σήµα διαγράφηκε τελεσίδικα για λόγους των άρθρων 123 και 124. 
  
Άρθρο 183  
Καταργούµενες διατάξεις 
  
   Από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων ∆', Η' και Θ' και των άρθρων 179 και 181, 
καταργούνται οι διατάξεις του ν. 2239/1994 (Α' 152), του π.δ. 353/1998 (Α' 235), του 
άρθρου 9 του β.δ. 20/27.12.1939 (Α' 553), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη 
που αντίκεινται στα ανωτέρω κεφάλαια ή αφορούν θέµατα που ρυθµίζονται από αυτά. 
   Η κατάργηση των λοιπών διατάξεων των ανωτέρω νοµοθετικών και κανονιστικών 
κειµένων επέρχεται µε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'  
ΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  
Άρθρο 184 
Σήµα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών 
  
   1. Θεσπίζεται προαιρετικό σήµα διάκρισης της προέλευσης των ελληνικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, το οποίο αποτελείται από λεκτικό και εικαστικό τµήµα. Το σήµα είναι 
ενιαίο για τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών και δεν µπορεί να παραπέµπει σε άλλα 
σήµατα. Το ειδικότερο περιεχόµενο και η απεικόνιση αυτού, καθώς και η τυχόν 
διαγωνιστική διαδικασία για το σχηµατισµό τέτοιου σήµατος καθορίζονται µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  
   2. Το Σήµα καταχωρίζεται, ως επίσηµο σήµα του Ελληνικού Κράτους, από τον 
Παγκόσµιο Οργανισµό ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (Π.Ο.∆.), σύµφωνα µε το άρθρο 6 τρις 
της ∆ιεθνούς Σύµβασης των Παρισίων. 
  
   3. Το Σήµα απονέµεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 189 και 190 και 
δηλώνει ότι τα σηµαινόµενα µε αυτό προϊόντα και υπηρεσίες έχουν ελληνική προέλευση. 
  
Άρθρο 185  



Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος Συγκρότηση – Σύνθεση - Λειτουργία 
  
   1. Στη ∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συνιστάται 
«Επιτροπή Ελληνικού Σήµατος» (ΕΕΣ), µε αντικείµενο την υποβολή προτάσεων προς τον 
αρµόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την έκδοση 
Κανονισµών και το συντονισµό των διαδικασιών για την απονοµή του Σήµατος 
Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών. Η ΕΕΣ, για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της µε την 
αλλοδαπή, αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «NATIONAL COMMITTEE OF THE 
HELLENIC TRADEMARK». 
  
   2. Η ΕΕΣ συγκροτείται ως εξής: 
   α) Τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Γενικό ∆ιευθυντή 
Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 
   β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Εµπορίου της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος του 
Τµήµατος Καταχώρισης Σηµάτων και ένας εκπρόσωπος της ∆ιεύθυνσης Τιµών Τροφίµων 
και Ποτών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. 
   γ) Τρεις εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων µε τους αναπληρωτές 
τους. 
   δ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτών µε τον αναπληρωτή του. 
   ε) Έναν εκπρόσωπο του Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων µε τον Αναπληρωτή του. 
   στ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας µε τον αναπληρωτή του. 
   ζ)Έναν εκπρόσωπο του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) µε τον 
αναπληρωτή του. 
   η) Έναν εκπρόσωπο του Γενικού Χηµείου του Κράτους µε τον αναπληρωτή του. 
   θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε τον 
αναπληρωτή του. 
   ι) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) µε τον αναπληρωτή 
του. 
  
   3. Τα µέλη της ΕΕΣ των περιπτώσεων ε' έως ι' συµµετέχουν στην Επιτροπή κατά 
περίπτωση, εφόσον συζητείται θέµα της αρµοδιότητάς τους, µετά από έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου προ 10 ηµερών, στην οποία αναγράφονται και τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης. Εφόσον πρόκειται να συζητηθούν θέµατα που αφορούν τη 
λειτουργία της Επιτροπής, γενικού ή διατοµεακού ενδιαφέροντος καλούνται υποχρεωτικά 
όλα τα µέλη. 
  
   4. Ο Πρόεδρος και τα λοιπά µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την έκδοση της απόφασης, οι 
δηµόσιες υπηρεσίες και οι φορείς, εκπρόσωποι των οποίων µετέχουν ως µέλη στην ΕΕΣ, 
προτείνουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους. Ως µέλη της ΕΕΣ επιλέγονται πτυχιούχοι 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε ειδικές γνώσεις ή µε εµπειρία στους επιδιωκόµενους 
σκοπούς της. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας της ΕΕΣ και ο αναπληρωτής 
του, οι οποίοι πρέπει να είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας. Η γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της ΕΕΣ παρέχεται από τη 
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. 
  
   5. Η θητεία των µελών της είναι διετής και µπορεί να ανανεωθεί µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα µέλη είναι δυνατόν να 
ανακληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήµατος 
του φορέα που τα πρότεινε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας. Οι φορείς προτείνουν στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας τα νέα µέλη για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. 
  
   6. Παύεται µέλος των περιπτώσεων α' έως δ' της παραγράφου 2 το οποίο απουσίασε 
αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3. Για την εφαρµογή της παρούσας στα 
υπόλοιπα µέλη, απαιτείται να έχει προηγηθεί νόµιµη κλήση σύµφωνα µε την παράγραφο 
3. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος µέλους ορίζεται νέο, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί µε 



αιτιολογηµένη πράξη να παύσει µέλος της ΕΕΣ και να ζητήσει τον ορισµό νέου µέλους 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4. 
  
   7. Η ΕΕΣ συνέρχεται στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου τακτικά, τουλάχιστον µία φορά 
το µήνα και έκτακτα είτε µε πρόσκληση του Προέδρου της είτε ύστερα από αίτηση ενός 
τρίτου τουλάχιστον των µελών της. 
  
   8. Τα µέλη της ΕΕΣ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά. Ο 
Πρόεδρος καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καθώς και τους εισηγητές. Χρέη 
εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλληλοι των αρµόδιων Υπηρεσιών, ενδεικτικά 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Υπ.Α.Α.Ν), του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υπ.Ε.Κ.Α.), του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ.), του Εθνικού Φορέα Ελέγχου 
Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και µεµονωµένοι 
επιστήµονες - εµπειρογνώµονες που ορίζονται µε απόφαση της ΕΕΣ. 
  
   9. Η ΕΕΣ εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό από τον Υπουργό Οικονοµικών. 
  
   10. Η ΕΕΣ µπορεί να ζητά κάθε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιµο για την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων της ως και να καλεί ενώπιόν της υπαλλήλους υπηρεσιών του δηµόσιου 
τοµέα του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) ή άλλα πρόσωπα για παροχή 
πληροφοριών. 
  
   11. Η ΕΕΣ µπορεί µε απόφασή της να συγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας ή να 
δίδει εντολή σε συγκεκριµένα µέλη της για την εξέταση θεµάτων που εµπίπτουν στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Στις επιτροπές και οµάδες εργασίας µπορούν να 
συµµετέχουν και πρόσωπα που δεν αποτελούν µέλη της και τα οποία προέρχονται από 
τον ιδιωτικό ή το δηµόσιο τοµέα του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) και έχουν 
προηγούµενη εµπειρία και προϋπηρεσία στο σχετικό κλάδο, στον οποίο αφορά το 
εκάστοτε προς εξέταση θέµα. Το έργο των επιτροπών και των οµάδων εργασίας 
κατευθύνεται από µέλη της ΕΕΣ. Οι µελέτες, τα πορίσµατα, οι εισηγήσεις και οι 
γνωµοδοτήσεις των επιτροπών και των οµάδων εργασίας υποβάλλονται στην ΕΕΣ. 
  
   12. Κατά τα λοιπά, µε την επιφύλαξη και όσων ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισµό 
Λειτουργίας της ΕΕΣ, εφαρµόζεται ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 
45). 
  
Άρθρο 186  
Αρµοδιότητες της ΕΕΣ 
  
   1. Η ΕΕΣ έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:  
   α) Κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, εισηγείται προς τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας το περιεχόµενο των κανονισµών σχετικά: 
   αα) µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες απονέµεται το Σήµα, 
   ββ) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονοµής του, 
   γγ) τους φορείς που απονέµουν το Σήµα, ελέγχουν την τήρηση των όρων και των 
προϋποθέσεων απονοµής και διατήρησής του και επιβάλλουν κυρώσεις σε περιπτώσεις 
παράβασής τους, 
   δδ) τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι φορείς που απονέµουν το σήµα. 
   β) Εκδίδει τον Κανονισµό Λειτουργίας της. 
   γ) Εξετάζει ενστάσεις σε περιπτώσεις µη απονοµής του Σήµατος, µη έγκρισης της 
µεταβίβασής του ή επιβολής κυρώσεων. 
   δ) Ενηµερώνει και παρέχει πληροφοριακά στοιχεία στις αρµόδιες αρχές, στους 
καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. 
   ε) Οργανώνει ή συµµετέχει σε σεµινάρια, προγράµµατα, συνέδρια, διαλέξεις ή δηµόσιες 
συζητήσεις κ.λπ., για την ανάπτυξη και διάδοση του Σήµατος. 
   στ) Εποπτεύει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών και θέτει τις 
προδιαγραφές λειτουργίας του. 
   ζ) Τηρεί ιστοσελίδα, στην οποία αναρτώνται οι Κανονισµοί Απονοµής του Ελληνικού 
Σήµατος, καθώς και κάθε άλλη σχετική µε το Σήµα πληροφορία. 



   2. Για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της η ΕΕΣ µπορεί να ζητά την τεχνική και 
επιστηµονική υποστήριξη Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ, του 
Γενικού Χηµείου του Κράτους, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, είτε ιδιωτικών φορέων 
και µεµονωµένων εµπειρογνωµόνων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
  
Άρθρο 187 
Κανονισµοί απονοµής Ελληνικού Σήµατος 
  
   Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά 
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, έπειτα από πρόταση της ΕΕΣ, εκδίδονται οι Κανονισµοί 
Απονοµής Ελληνικού Σήµατος, ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες, για τις οποίες απονέµεται το Σήµα, µπορεί να φέρουν πρόσθετες ενδείξεις 
ανάλογα µε τη φύση τους, τα χαρακτηριστικά τους και την εγχώρια παραγόµενη 
προστιθέµενη αξία. Η ΕΕΣ πριν από την έκδοση των κανονισµών οφείλει να διεξάγει 
δηµόσια διαβούλευση. Οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού Σήµατος περιέχουν κατ' 
ελάχιστον: 
   α) Τον φορέα που απονέµει το Σήµα ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, 
διενεργεί ελέγχους για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων απονοµής και 
διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις. 
   β) Τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις απονοµής του Σήµατος και τις ειδικές προδιαγραφές ή 
συνοδευτικές λεκτικές επεξηγήσεις, που ενδεχοµένως απαιτούνται για κάθε προϊόν και 
υπηρεσία, καθώς και το ύψος των τελών για την απονοµή, τη µεταβίβαση, τη διατήρηση 
και την ανανέωση του Σήµατος. 
   γ) Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις αυτών που δικαιούνται να χρησιµοποιούν το 
Σήµα. 
   δ) Τους όρους υπό τους οποίους επιτρέπεται η χρήση του Σήµατος, έπειτα από αίτηµα 
του ενδιαφεροµένου στον φορέα απονοµής. Σε περίπτωση µεταβίβασης, ο δικαιούχος θα 
πρέπει να πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις απονοµής του Σήµατος. Η µεταβίβαση 
ισχύει µόνο µετά την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης του φορέα απονοµής στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Σήµατος Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών. 
   ε) Τη διαδικασία διενέργειας τακτικών και εκτάκτων ελέγχων από τον φορέα απονοµής. 
   στ) Τις περιπτώσεις που ο φορέας απονοµής διατάσσει την προσωρινή ή οριστική 
ανάκληση του δικαιώµατος της χρήσης του Σήµατος. 
   ζ) Τον φορέα ή τους φορείς, που µπορούν στο πλαίσιο των κειµένων διατάξεων, να 
συνεργάζονται µε την ΕΕΣ για τη διενέργεια ελέγχων και την εφαρµογή των αντίστοιχων 
Κανονισµών. 
  
Άρθρο 188 
Κριτήρια απονοµής του Σήµατος 
  
   1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατατάσσονται 
σε τρεις κατηγορίες: α) τα φυσικά προϊόντα, β) τα µεταποιηµένα φυσικά προϊόντα και γ) 
τα λοιπά (βιοµηχανικά - βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες. 
  
   2. Για την απονοµή του σήµατος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που θέτουν οι διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά µε τα 
χαρακτηριστικά, τις επισηµάνσεις, την ασφάλεια και προστασία του καταναλωτή. Επίσης, 
θα πρέπει από την παραγωγή ή την επεξεργασία τους να προκύπτει εγχώρια 
προστιθέµενη αξία. 
  
   3. Ειδικά για τα φυσικά προϊόντα (αγροτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα, πρώτες ύλες), ως 
βασικό κριτήριο για την απονοµή του Σήµατος ορίζεται η παραγωγή ή εκτροφή ή η 
συγκοµιδή, ανάλογα µε το προϊόν, στην Ελληνική Επικράτεια. 
  
   4. Στα µεταποιηµένα φυσικά προϊόντα, για την απονοµή του σήµατος, πρέπει ποσοστό 
της µάζας των συστατικών τους ή της µάζας της βασικής πρώτης ύλης που 
χρησιµοποιείται να προέρχεται από την Ελλάδα. Με τον κανονισµό απονοµής καθορίζεται, 
για κάθε κατηγορία προϊόντος, συγκεκριµένα το ποσοστό επί της µάζας του κάθε επί 
µέρους συστατικού ή της βασικής πρώτης ύλης. 
  
   5. Με τον κανονισµό µπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από το κριτήριο αυτό στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 



   α) για πρώτες ύλες που δεν υπάρχουν ή δεν είναι δυνατόν να παραχθούν στην 
Ελληνική Επικράτεια ή παράγονται σε µη επαρκείς ποσότητες, 
   β) για προϊόντα, η ελληνικότητα των οποίων συνίσταται στον παραδοσιακό ή τον 
ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας τους, 
   γ) επίσης, µπορεί να εισάγονται προσωρινές εξαιρέσεις από το κριτήριο, εφόσον 
παρουσιάζεται έλλειψη σε συγκεκριµένη πρώτη ύλη, που οφείλεται σε αντικειµενικά, 
έκτακτα και εξαιρετικά γεγονότα, όπως ενδεικτικά φυσικές καταστροφές ή κακές καιρικές 
συνθήκες. 
  
   6. Για τα λοιπά (βιοµηχανικά - βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες, ως βασικό κριτήριο 
απονοµής ορίζεται το ποσοστό του κόστους παραγωγής που πραγµατοποιείται στην 
Ελληνική Επικράτεια, όπως αυτό εξειδικεύεται µε τον κανονισµό απονοµής για κάθε 
προϊόν ή υπηρεσία. Στο κόστος παραγωγής περιλαµβάνονται δαπάνες που αφορούν στην 
έρευνα και την ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται όσες 
αφορούν την προώθηση, προβολή και διαφήµιση του προϊόντος. 
  
Άρθρο 189 
Υποχρεώσεις του Φορέα Απονοµής Σήµατος 
  
   1. Ο φορέας απονοµής του σήµατος τηρεί συγκεκριµένες προδιαγραφές που 
διασφαλίζουν ότι έχει τη διοικητική συγκρότηση και την τεχνική επάρκεια και 
τεχνογνωσία για την απονοµή του Σήµατος και τη διενέργεια ελέγχων για το 
συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία. 
  
   2. Ο Κανονισµός που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187, κατά τον καθορισµό του 
φορέα απονοµής, λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα κριτήρια του ιδίου άρθρου, τις 
πιστοποιήσεις που έχει λάβει και τα πρωτόκολλα που τηρεί ο φορέας απονοµής, καθώς 
και την εµπειρία του σε πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. 
  
   3. Το έργο της απονοµής και του ελέγχου του Σήµατος, ανά κατηγορία προϊόντος ή 
υπηρεσίας, µπορεί να ανατεθεί σε ένα µόνο φορέα στην επικράτεια ή ανά περιφέρεια ή 
νοµό. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του, ο φορέας απονοµής µπορεί να ζητά 
πληροφορίες από άλλα ελεγκτικά όργανα ή φορείς, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και 
σκόπιµο. Εφόσον από τη δηµόσια διαβούλευση για την έκδοση του Κανονισµού 
Απονοµής, σύµφωνα µε το άρθρο 187, ή µε άλλον τρόπο καταστεί γνωστό στην ΕΕΣ ότι 
το έργο του φορέα απονοµής µπορεί να ανατεθεί στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια σε 
περισσότερους φορείς, διενεργείται από την ΕΕΣ συγκριτική αξιολόγηση των φορέων που 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, προκειµένου να επιλεγεί ο 
φορέας. 
  
   4. Η ΕΕΣ µπορεί να διενεργεί ελέγχους στους φορείς απονοµής σχετικά µε την 
τηρούµενη διαδικασία απονοµής του Σήµατος και επιβολής κυρώσεων, να απευθύνει 
συστάσεις και να εκδίδει οδηγίες. Αν η ΕΕΣ διαπιστώσει ότι ο φορέας δεν πληροί τις 
προδιαγραφές που απαιτούνται από τον κανονισµό απονοµής ή από το παρόν άρθρο 
µπορεί να αποφασίσει την αντικατάστασή του. 
  
Άρθρο 190 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων -Υπηρεσιών 
  
   1. Στη ∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου τηρείται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών, στο οποίο 
καταχωρίζεται ανά κατηγορία προϊόντος και υπηρεσίας κάθε απονοµή, ανανέωση, 
µεταβίβαση και ανάκληση προσωρινή ή οριστική της χρήσης του Σήµατος. Το Μητρώο 
περιλαµβάνει την επωνυµία της επιχείρησης, το είδος και την υποχρεωτική ονοµασία 
πώλησης, εφόσον προβλέπεται, και την κατηγορία των προϊόντων και υπηρεσιών, στα 
οποία έχει απονεµηθεί το Σήµα. Με κανονισµό της ΕΕΣ µπορεί να εξειδικεύονται τα 
στοιχεία, τα οποία καταχωρίζονται στο Μητρώο, ανά κατηγορία προϊόντος ή υπηρεσίας, 
καθώς και να ρυθµίζονται άλλα ζητήµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα 
σχετικά µε την τήρηση του Μητρώου, τις καταχωρίσεις, την ασφαλή πρόσβαση και την 
πιστοποίηση των χρηστών. 
  
   2. Η καταχώριση των στοιχείων στη βάση δεδοµένων του Μητρώου γίνεται 
ηλεκτρονικά απευθείας από τον φορέα απονοµής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 



πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που καταχωρεί. ∆ιόρθωση των στοιχείων 
επιτρέπεται µετά από αίτηµα του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος, εφόσον επικαλείται και 
προσκοµίζει στον φορέα τα ορθά στοιχεία. 
  
   3. Το τµήµα του Μητρώου που αφορά στα ευρετήρια δικαιούχων του Σήµατος και 
ονοµασίας πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, είναι δηµόσιο και ελεύθερα 
προσβάσιµο. 
  
   4. Η ∆ιεύθυνση Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία µε τη 
∆ιεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου υποχρεούται να τηρεί όλα 
τα απαιτούµενα πρωτόκολλα και τις τεχνικές προδιαγραφές προκειµένου να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα της βάσης δεδοµένων του Μητρώου. 
  
Άρθρο 191  
Απονοµή του δικαιώµατος χρήσης του Ελληνικού Σήµατος 
  
   1. Το δικαίωµα χρήσης του Ελληνικού Σήµατος παραχωρείται µε την καταχώριση του 
δικαιούχου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - Υπηρεσιών. Το δικαίωµα 
χρήσης του σήµατος απονέµεται για συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 
  
   2. Η απονοµή του Σήµατος παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα: 
   α) να επιθέτει το Σήµα αποκλειστικά και µόνο στα προϊόντα για τα οποία έχει 
απονεµηθεί και στη συσκευασία αυτών, 
   β) να χαρακτηρίζει µε το Σήµα τις υπηρεσίες για τις οποίες αυτό έχει απονεµηθεί, 
   γ) να χρησιµοποιεί το Σήµα για την προβολή και την προώθηση των προαναφερόµενων 
προϊόντων και των υπηρεσιών. 
  
   3. Ο φορέας απονοµής οφείλει κατόπιν αιτήµατος του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος 
να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων - 
Υπηρεσιών, η οποία πιστοποιεί το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος για συγκεκριµένο προϊόν 
ή υπηρεσία και αναφέρει τους όρους χρήσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 
  
Άρθρο 192  
∆ιαδικασία απονοµής Ελληνικού Σήµατος 
  
   1. Για την απονοµή του δικαιώµατος χρήσης του Σήµατος ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 
αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, έντυπα ή ηλεκτρονικά, και καταβάλλει τα οριζόµενα κατά 
περίπτωση τέλη στον φορέα που είναι αρµόδιος σύµφωνα µε τους Κανονισµούς του 
άρθρου 187 για την απονοµή του Σήµατος. 
  
   2. Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περιέχει κατ' ελάχιστον: 
   α) Επί φυσικών προσώπων, το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα και τη διεύθυνση του 
αιτούντος. Επί νοµικών προσώπων, τη µορφή, την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο 
αυτών, την έδρα και τον νόµιµο εκπρόσωπο τους, 
   β) Τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τις οποίες πρόκειται το Σήµα να διακρίνει. 
   γ) ∆ήλωση ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πληρούν τις προδιαγραφές που τάσσονται µε 
τον Κανονισµό που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 187. 
   δ) ∆ήλωση ότι πέραν του Κανονισµού τα προϊόντα και οι υπηρεσίες πληρούν τις 
προδιαγραφές που τάσσονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και ∆ιεθνή Νοµοθεσία, ιδίως 
όσον αφορά την παραγωγή, τυποποίηση και διανοµή τους, την υγιεινή και την ασφάλεια 
αυτών κατά τη χρήση και ανάλωσή τους. 
   ε) ∆ήλωση ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα την τελευταία τριετία για 
παραβίαση της νοµοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, της αγορανοµικής νοµοθεσίας 
και της ειδικότερης νοµοθεσίας που αφορά στο προϊόν ή στην υπηρεσία για την οποία 
αιτείται την απονοµή του Σήµατος. Αν την απονοµή του Σήµατος αιτείται προσωπική 
εταιρεία, η δήλωση αυτή αφορά, πέραν από τον νόµιµο εκπρόσωπο ή τον διαχειριστή 
της, και τους εταίρους της. 
  
   3. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται η διενέργεια εργαστηριακών 
ελέγχων στο προϊόν, ο αιτών οφείλει µέσα σε προθεσµία που τάσσει ο αρµόδιος για την 
απονοµή του Σήµατος φορέας να προσκοµίσει δείγµα του προϊόντος στα γραφεία του 
φορέα ή σε εγκεκριµένο για τη διενέργεια ελέγχων εργαστήριο. 
  



   4. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται για την απονοµή του Σήµατος 
επιτόπιος έλεγχος στις εγκαταστάσεις παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της 
υπηρεσίας, αυτός διενεργείται από υπαλλήλους του φορέα ή τρίτα πρόσωπα, στους 
οποίους έχει ειδικά ανατεθεί το έργο αυτό και οι οποίοι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις 
για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων και την πιστοποίηση αυτών. Ο ως άνω επιτόπιος 
έλεγχος διενεργείται σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε 
ηµερών από την υποβολή της αίτησης απονοµής του Σήµατος 
  
   5. Όπου από τον Κανονισµό του άρθρου 187 απαιτείται, για την απονοµή χρήσης του 
Σήµατος, η διενέργεια ελέγχου εισροών / εκροών, ο φορέας µπορεί να ζητά από τον 
αιτούντα τα σχετικά τιµολόγια, καθώς και τις σχετικές συµβάσεις προµήθειας. 
  
   6. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους, τους ελέγχους οικονοµικών στοιχείων εισροών / 
εκροών και τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής ή παροχής της υπηρεσίας 
συντάσσεται έκθεση από τον διενεργούντα, όπως αυτός ορίζεται από τον οικείο 
Κανονισµό απονοµής του σήµατος, τον έλεγχο που υποβάλλεται αµελλητί στο φορέα 
απονοµής, ο οποίος µε βάση αυτή µπορεί είτε να απονείµει το Σήµα είτε να ανακαλέσει το 
δικαίωµα χρήσης του Σήµατος είτε να απορρίψει αιτιολογηµένα το αίτηµα είτε να τάξει 
προθεσµία, µέσα στην οποία ο αιτών πρέπει να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις του 
προκειµένου να επανεξεταστεί το αίτηµα απονοµής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
µπορεί από τον Κανονισµό του άρθρου 187 να προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου 
τέλους, εφόσον είναι αναγκαία η διενέργεια νέων ελέγχων για την πιστοποίηση της 
συµµόρφωσης του αιτούντος µε τις υποδείξεις του φορέα απονοµής. 
  
   7. Ο φορέας απονοµής του Σήµατος δικαιούται να ζητήσει οποιοδήποτε 
συµπληρωµατικό στοιχείο από τον ενδιαφερόµενο προκειµένου να του απονείµει το 
Σήµα. 
  
   8. Το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος απονέµεται για τρία έτη και µπορεί να ανανεώνεται 
για ισόχρονα διαστήµατα, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης του δικαιούχου στον 
αρµόδιο φορέα απονοµής, τους τελευταίους δύο µήνες κάθε τριετίας. Για την ανανέωση, 
ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις απονοµής σύµφωνα µε τον ισχύοντα, κατά το χρόνο ανανέωσης, 
Κανονισµό του άρθρου 187. Εφόσον, για την ανανέωση απαιτείται η διενέργεια ελέγχων 
από τον φορέα απονοµής, αυτός ορίζει προθεσµία µέσα στην οποία προσκοµίζεται δείγµα 
του προϊόντος ή διενεργείται έλεγχος στις εγκαταστάσεις. Στις περιπτώσεις αυτές µπορεί 
να προβλέπεται από τον Κανονισµό του άρθρου 185 τέλος ανανέωσης. 
  
Άρθρο 193 
∆ιαγραφή δικαιούχου από το Ηλεκτρονικό Μητρώο 
  
   Συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών 
Προϊόντων - Υπηρεσιών: 
   α) η κήρυξη του δικαιούχου χρήσης του Σήµατος σε πτώχευση ή η θέση αυτού σε 
παρόµοιο νοµικό καθεστώς, 
   β) η αµετάκλητη καταδίκη του δικαιούχου για αδικήµατα που αναφέρονται στην 
περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 192, 
   γ) η µη ανανέωση του δικαιώµατος χρήσης µετά την παρέλευση του χρόνου 
προστασίας της παραγράφου 8 του άρθρου 192, 
   δ) η διακοπή παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας για την 
οποία είχε απονεµηθεί το Σήµα, 
   ε) η διακοπή της οικονοµικής δραστηριότητας του δικαιούχου, 
   στ) η υποβολή αιτήµατος διαγραφής από τον δικαιούχο. 
  
Άρθρο 194 
Κυρώσεις - Ανάκληση του δικαιώµατος χρήσης Ελληνικού Σήµατος 
  
   1. Ο φορέας απονοµής του Σήµατος µπορεί να επιβάλει προς τους δικαιούχους χρήσης 
του Σήµατος, σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος νόµου και των Κανονισµών που 
εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 187 και ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη διάρκειά της, 
τις ακόλουθες κυρώσεις: 
   α) έγγραφη σύσταση µε τον ορισµό προθεσµίας συµµόρφωσης, 
   β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση του δικαιώµατος χρήσης του Σήµατος. 



  
   2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 επιβάλλονται όταν από τον έλεγχο προκύψει ότι: 
   α) το προϊόν ή η υπηρεσία για τα οποία απονεµήθηκε το Σήµα δεν τηρούν τις 
προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που τάσσει ο Κανονισµός που εκδίδεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 187 ή 
   β) γίνεται αντικανονική ή παραπλανητική χρήση σε έντυπα ή διαφηµιστικό υλικό ή 
   γ) παρέχονται προς τον φορέα απονοµής σκοπίµως παραπλανητικές ή ψευδείς 
πληροφορίες. 
  
   3. Σε περίπτωση προσωρινής ανάκλησης, ο φορέας µπορεί να επιβάλει στον δικαιούχο 
τη συµµόρφωση σε συγκεκριµένα µέτρα προκειµένου να αρθεί η ανάκληση. Σε 
περίπτωση οριστικής ανάκλησης ο φορέας αποφασίζει για τις ενέργειες που πρέπει να 
γίνουν σχετικά µε τα προϊόντα, που ήδη φέρουν το Σήµα και οφείλει να καταστήσει 
γνωστή, στο ευρύ κοινό µε κάθε πρόσφορο µέσο, την ανάκληση και τη διαγραφή από το 
Ηλεκτρονικό Μητρώο. Ιδίως ο φορέας µπορεί να διατάξει την αφαίρεση και την 
καταστροφή των Σηµάτων από προϊόντα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που 
τάσσονται από τον παρόντα νόµο και τους Κανονισµούς του άρθρου 187. 
  
   4. Αν Σήµα χρησιµοποιείται από µη δικαιούχο, χωρίς να αποκλείονται τυχόν ποινικές 
ευθύνες, ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου: 
   α) επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο, το ύψος του οποίου ανέρχεται από 3.000 έως 
300.000 ευρώ, ανάλογα µε το βάρος, τη διάρκεια παράβασης, καθώς και την ποσότητα 
και την αξία των παράνοµων προϊόντων / υπηρεσιών που έχουν πωληθεί ή παρασχεθεί, 
   β) διατάσσει την αφαίρεση και την καταστροφή των Σηµάτων από τα προϊόντα που 
έχουν παραχθεί και διακινηθεί παράνοµα και αν δεν είναι εφικτό την καταστροφή των 
προϊόντων, 
   γ) διατάσσει την παύση χρήσης του Σήµατος για την προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών, 
   δ) καθιστά γνωστή, µε κάθε πρόσφορο µέσο στο ευρύ κοινό, την παράνοµη χρήση του 
Σήµατος. 
  
   5. Ο φορέας και ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου, για τις περιπτώσεις της παραγράφου 
4, πριν από την επιβολή κυρώσεων υποχρεούνται να καλέσουν τον ελεγχόµενο να 
εκφράσει τις απόψεις του. 
  
Άρθρο 195  
Ενστάσεις 
  
   1. Κατά των αποφάσεων των φορέων που αφορούν την απονοµή, διαγραφή και 
µεταβίβαση του Σήµατος, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 194, µπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον της ΕΕΣ 
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, που αρχίζει από τη γνωστοποίηση της 
προσβαλλόµενης απόφασης στον δικαιούχο/ελεγχόµενο ή εφόσον πρόκειται για τρίτους, 
από την καταχώριση της απόφασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Η ένσταση κατατίθεται είτε 
στη Γραµµατεία της ΕΕΣ στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου είτε στον φορέα απονοµής, 
οποίος οφείλει να διαβιβάσει την ένσταση στην ΕΕΣ µέσα σε τέσσερις εργάσιµες ηµέρες. 
Η ΕΕΣ υποχρεούται να αποφανθεί επ' αυτής µέσα σε δύο µήνες από την παραλαβή της. 
  
   2. Η υποβολή ενστάσεως ενώπιον της ΕΕΣ αναστέλλει την εκτέλεση των αποφάσεων 
των φορέων µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις. Εφόσον µε την απόφαση του φορέα 
διατάσσεται η αφαίρεση και καταστροφή του Σήµατος ή των προϊόντων που φέρουν το 
Σήµα, ο Πρόεδρος της ΕΕΣ µπορεί να διατάξει, ύστερα από αίτηµα του φορέα απονοµής ή 
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή αυτεπαγγέλτως, µέχρι την έκδοση οριστικής 
αποφάσεως από την ΕΕΣ: 
   α) την προσωρινή φύλαξη των Σηµάτων ή των προϊόντων στις εγκαταστάσεις του 
φορέα ή τρίτου. Στην περίπτωση αυτή η ΕΕΣ µπορεί µε την έκδοση της απο-φάσεώς της 
επί της ενστάσεως να καταλογίσει φύ-λακτρα, 
   β) την απαγόρευση πώλησης και διακίνησης προϊόντων ή παροχής υπηρεσίας που 
φέρουν το Σήµα, 
   γ) την ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού για το ενδεχόµενο παράνοµης χρήσης 
του Σήµατος, 
   Στις περιπτώσεις αυτές η ένσταση εξετάζεται από την ΕΕΣ κατά προτεραιότητα. 
  



   3. Κατά την εξέταση της ένστασης από την ΕΕΣ µπορεί να παρίσταται ο ενιστάµενος και 
να εκφράσει προφορικά τις απόψεις του. 
  
   4. Κατά των αποφάσεων της ΕΕΣ επί των ενστάσεων επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας µέσα σε προθεσµία εξήντα ηµερών από την 
εποµένη της κοινοποίησης της απόφασης επί της ένστασης κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. 
  
Άρθρο 196  
∆ηµοσίευση αποφάσεων 
  
   Οι πράξεις της ΕΕΣ, µε εξαίρεση αυτές του άρθρου 195, αναρτώνται υποχρεωτικά στην 
ιστοσελίδα της ή, εφόσον δεν διαθέτει, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου. 
  
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
  
Άρθρο 197  
Έννοια όρων 
  
   1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του τέταρτου µέρους του παρόντος (άρθρα 197 
έως 204), οι πιο κάτω αναφερόµενοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: 
   α) Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες 
µεσιτείας επί ακινήτων. 
   β) Υπηρεσία Μεσιτείας είναι η υπόδειξη ευκαιριών ή η µεσολάβηση για τη σύναψη 
συµβάσεων σχετικών µε ακίνητα και ιδίως συµβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, µίσθωσης, 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής ακινήτων. 
   γ) ∆όκιµος Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο στο πλαίσιο της 
µαθητείας του, υποβοηθά τον µεσίτη ακινήτων στην εκτέλεση από αυτόν των µεσιτικών 
εργασιών, εκτός από τη συνοµολόγηση συµβάσεων µεσιτείας για λογαριασµό του µεσίτη. 
  
   2. Για την παροχή υπηρεσιών µεσιτείας ακινήτων από νοµικό πρόσωπο απαιτείται 
σωρευτικά: 
   α) Η παροχή υπηρεσιών µεσιτείας να προβλέπεται στον καταστατικό σκοπό του νοµικού 
προσώπου και 
   β) οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη ακινήτων, όπως 
καθορίζονται στο άρθρο 198, να συντρέχουν σε ένα τουλάχιστον από τα φυσικά 
πρόσωπα που εκπροσωπούν νοµίµως το νοµικό πρόσωπο. Οι παραπάνω προϋποθέσεις 
πρέπει να συντρέχουν και στον υπεύθυνο του κλάδου µεσιτείας κάθε υποκαταστήµατος 
του νοµικού προσώπου. 
  
   3. Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 703 - 707 του Αστικού Κώδικα περί µεσιτείας. 
  
Άρθρο 198 
Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος 
  
   1. Για την άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη ακινήτων απαιτείται να συντρέχουν 
στο ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο ή, προκειµένου για νοµικό πρόσωπο, στα πρόσωπα 
που ορίζονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 197, οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
   α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους -µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
κράτους - µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Ο πολίτης τρίτης χώρας 
απαιτείται να διαθέτει άδεια διαµονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαµονής για 
ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα, σύµφωνα µε το ν. 3386/2005 (Α' 212). 
   β) Να µην έχει καταδικαστεί για κακούργηµα ή για πληµµέληµα για τα αδικήµατα 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης 
ενσήµων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, 
τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήµατα περί το 
νόµισµα. 
   γ) Να µην έχει υποβληθεί σε ολική ή µερική, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συµπαράσταση (ΑΚ1666-1688). 



   δ) Να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής. 
  
   2. Η συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 αποδεικνύεται µε τα κάτωθι 
έγγραφα: 
   α) Ταυτότητα ή διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - 
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους - µέλους του Ε.Ο.Χ., ή, εφόσον πρόκειται για 
πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαµονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαµονής για 
ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα. 
   β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήµατα της περίπτωσης β' της 
παραγράφου 1. 
   γ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση. 
   δ) Βεβαίωση εγγραφής του δόκιµου µεσίτη στο σχετικό µητρώο του άρθρου 199 και 
υπεύθυνη δήλωση του µεσίτη τον οποίο υποβοηθά, από τις οποίες να προκύπτει ο χρόνος 
προϋπηρεσίας του ως δόκιµου µεσίτη. 
   ε) Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιµου σχολείου της αλλοδαπής. 
  
   3. Προκειµένου για µεσίτη ακινήτων αναγνωρισµένο από κράτος - µέλος της Ε.Ε. ή 
κράτος - µέλος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστηµένο σε αυτό, ο οποίος επιθυµεί να 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα, µέσω ίδρυσης υποκαταστήµατος, γραφείου ή άλλης 
εγκατάστασης, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε µητρώο ή άλλη αρµόδια αρχή ή 
επαγγελµατική οργάνωση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. Ο 
µεσίτης αυτός φέρει τον τίτλο που του αποδίδεται στη χώρα της κύριας εγκατάστασής 
του. 
  
   4. Τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στο 
αρµόδιο επιµελητήριο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο πληρότητάς τους, προβαίνει στην 
εγγραφή στο µητρώο του επιµελητηρίου και στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7. 
  
   5. Οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σε µόνιµη βάση και 
ελέγχονται από το αρµόδιο επιµελητήριο. Προς τούτο, οι µεσίτες ακινήτων υποχρεούνται 
να ενηµερώνουν το αρµόδιο επιµελητήριο, µέσα σε ένα µήνα από την παύση συνδροµής 
των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εγγραφή τους σύµφωνα µε την παράγραφο 
1. Αν εκλείψει έστω και µία από τις προϋποθέσεις αυτές, ο µεσίτης διαγράφεται από το 
Γ.Ε.ΜΗ. και το µητρώο του επιµελητηρίου. 
  
   6. Απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλµατος του µεσίτη και η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. σε 
όσους µεσίτες ακινήτων έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής στέρησης του 
δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος ή της προσωρινής στέρησης, για όσο ισχύει 
αυτή, ή η παρεπόµενη ποινή της απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλµατος του µεσίτη, 
για όσο χρόνο ισχύει αυτή. 
  
   7. Μεσίτες αναγνωρισµένοι από κράτος - µέλος της Ε.Ε ή κράτος - µέλος του Ε.Ο.Χ. 
και εγκατεστηµένοι σε αυτό, οι οποίοι εκτελούν στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής 
υπηρεσιών περιστασιακά µεσιτικές πράξεις στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 197, 
δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του 
κράτους προέλευσης για την άσκηση µεσιτικών πράξεων. 
  
Άρθρο 199  
Μητρώο ∆όκιµων Μεσιτών Ακινήτων 
  
   1. Καθιερώνεται Μητρώο ∆όκιµων Μεσιτών Ακινήτων στα κατά τόπους επιµελητήρια, 
στο οποίο έχουν υποχρέωση να εγγράφονται οι ∆όκιµοι Μεσίτες Ακινήτων. Ως χρόνος 
έναρξης της περιόδου δοκιµής θεωρείται η ηµεροµηνία εγγραφής στο µητρώο. 
  
   2. Για την εγγραφή στο πιο πάνω µητρώο απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόµενο 
φυσικό πρόσωπο οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 198. 
  
   3. Προκειµένου να εγγραφεί ως ∆όκιµος Μεσίτης Ακινήτων στο µητρώο του 
επιµελητηρίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του επιµελητηρίου 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία αναφέρονται: 



   α) ότι δεν έχει καταδικαστεί ούτε είναι υπόδικος για κακούργηµα ή για πληµµέληµα 
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης 
ενσήµων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, 
τοκογλυφίας, έκδοσης ακάλυπτης επιταγής ή για κάποιο από τα εγκλήµατα περί το 
νόµισµα, 
   β) ότι δεν έχει υποβληθεί σε ολική ή µερική, στερητική ή επικουρική δικαστική 
συµπαράσταση, 
   γ) ότι κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής και 
   δ) τα στοιχεία του µεσίτη, µε τον οποίο πρόκειται να συνεργαστεί. Επίσης, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του µεσίτη, στην οποία αναφέρεται η δέσµευση της συνεργασίας τους. 
  
   4. Οι ∆όκιµοι Μεσίτες Ακινήτων ασφαλίζονται προαιρετικά στον Οργανισµό Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελµατιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 
  
Άρθρο 200  
Σύµβαση µεσιτείας 
  
   1. Η σύµβαση µεσιτείας ακινήτων καταρτίζεται εγγράφως. Για την πλήρωση του 
έγγραφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων 
τηλεοµοιοτυπιών, καθώς και τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
  
   2. Η σύµβαση πρέπει: 
   α) Να περιλαµβάνει τα στοιχεία των συµβαλλόµενων µερών, τον αριθµό φορολογικού 
τους µητρώου, καθώς και τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. του µεσίτη. Σε περίπτωση διασυνοριακής 
παροχής µεσιτικών υπηρεσιών, αναγράφεται το µητρώο και η αρµόδια αρχή ή οργάνωση, 
στην οποία είναι εγγεγραµµένος ο µεσίτης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασής του. 
   β) Να καθορίζει την ταυτότητα του αντικειµένου της µεσολάβησης ή υπόδειξης 
ευκαιρίας, το είδος της κύριας σύµβασης που πρόκειται να συναφθεί, καθώς και το ποσό 
ή ποσοστό της µεσιτικής αµοιβής, η οποία είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµη και δεν 
υπόκειται σε κατώτατα νόµιµα όρια. 
   Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύµβαση µεσιτείας διέπεται από τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του ν. 2251/1994 (Α' 191). 
  
   3. Αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, η διάρκεια της σύµβασης µεσιτείας είναι δώδεκα 
(12) µήνες, µε δικαίωµα παράτασης για έξι (6) ακόµη µήνες, ύστερα από µονοµερή 
έγγραφη δήλωση του εντολέα. Μετά τη λήξη της µπορεί να συναφθεί νέα σύµβαση 
µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων. Αν η διάρκεια της σύµβασης είναι µεγαλύτερη από 
την ανωτέρω οριζόµενη, οποιοσδήποτε των συµβαλλοµένων έχει το δικαίωµα να την 
καταγγέλλει αζηµίως µετά την πάροδο των δώδεκα (12) µηνών. Τα αποτελέσµατα της 
καταγγελίας επέρχονται µετά την πάροδο τριών (3) µηνών. 
  
   4. Επιτρέπεται η σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας 
δεν έχει το δικαίωµα να αναθέσει εντολή µε το ίδιο περιεχόµενο σε άλλο µεσίτη ούτε και 
να δραστηριοποιηθεί ο ίδιος ή τρίτος για λογαριασµό του για την αναζήτηση ευκαιρίας για 
όσο χρόνο ισχύει η σύµβαση, ο δε µεσίτης έχει την υποχρέωση να δραστηριοποιηθεί για 
την εκτέλεση της εντολής. Εξαιρέσεις από τη µη δραστηριοποίηση τρίτων για λογαριασµό 
του εντολέα είναι δυνατές µόνο αν αφορούν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 
κατονοµάζονται ρητά στη σύµβαση. Η σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας δεν µπορεί να 
έχει διάρκεια πάνω από οκτώ (8) µήνες, µε δικαίωµα παράτασης για τέσσερις (4) ακόµα 
µήνες, ύστερα από µονοµερή έγγραφη δήλωση του εντολέα, µετά δε από τη λήξη της 
µπορεί να συναφθεί νέα σύµβαση. Αν η κύρια σύµβαση καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια 
της αποκλειστικής µεσιτείας, τεκµαίρεται ότι καταρτίστηκε µε την υπόδειξη ή µεσολάβηση 
του αποκλειστικού µεσίτη, εκτός εάν η κατάρτιση της κύριας σύµβασης έγινε µε κάποιο 
από τα ρητά αναφερόµενα στη σύµβαση αποκλειστικής µεσιτείας πρόσωπα, για τα οποία 
συµφωνήθηκε ότι είναι δυνατή η προσωπική δραστηριοποίηση του εντολέα. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, ο µεσίτης έχει αξίωση αποκατάστασης όλων των δαπανών, 
στις οποίες έχει υποβληθεί για την προώθηση του ακινήτου, πλέον µιας εύλογης 
αποζηµίωσης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συµφωνηθείσας αµοιβής, 
χωρίς το συνολικό ποσό να είναι µεγαλύτερο από το ήµισυ της συµφωνηθείσας αµοιβής. 
Αν η κύρια σύµβαση καταρτίστηκε µέσα στο τρίµηνο από τη λήξη του χρόνου της 
αποκλειστικής µεσιτείας και στο µεταξύ ο εντολέας έχει δώσει εντολή σε άλλο µεσίτη, 



τότε αµοιβή στον (πρώτο) αποκλειστικό µεσίτη οφείλεται µόνο αν αποδειχθεί ότι η 
κατάρτιση της σύµβασης οφείλεται σε δικές του ενέργειες. 
  
   5. Ο µεσίτης ακινήτων έχει το δικαίωµα να αξιώσει τη συµφωνηθείσα αµοιβή κατά την 
κατάρτιση της κύριας σύµβασης, εφόσον έχει ο ίδιος µεσολαβήσει στη σύναψή της ή έχει 
υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της ανεξάρτητα από το είδος της κύριας σύµβασης που 
καταρτίστηκε τελικά για το ακίνητο. Αν περισσότεροι µεσίτες σε συνεργασία µεταξύ τους 
υπέδειξαν ή µεσολάβησαν, τότε αµοιβή οφείλεται µόνο µία φορά, καταβαλλόµενη από 
τον εντολέα σε έναν από αυτούς, κατά του οποίου και µόνο έχουν δικαίωµα να στραφούν 
οι υπόλοιποι και, σε περίπτωση έλλειψης συµφωνίας µεταξύ τους, κατανέµεται µεταξύ 
των µεσιτών κατά το ποσοστό συµβολής του καθενός στην κατάρτιση της σύµβασης. Αν 
περισσότεροι µεσίτες, προς τους οποίους ο εντολέας παρέσχε διαδοχικά διαφορετικές 
εντολές υπέδειξαν διαδοχικά την ίδια ευκαιρία, δικαιούται να αξιώσει αµοιβή µόνο αυτός 
ο οποίος υπέδειξε πρώτος την ευκαιρία. Αν δεν µπορεί να αποδειχτεί το ποσοστό 
συµβολής κάθε µεσίτη στην κατάρτιση της σύµβασης, τότε κατανέµεται µεταξύ των 
µεσιτών κατά ίσα µέρη η µεγαλύτερη από τις αµοιβές που συµφώνησε ο εντολέας µε τις 
διαφορετικές εντολές του. Επί µεσιτείας για ανοικοδόµηση ακινήτου µε αντιπαροχή, ο 
µεσίτης δικαιούται να αξιώσει πλήρη αµοιβή µε την κατάρτιση του εργολαβικού 
προσυµφώνου, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά. 
  
   6. Αν συναφθεί για το ίδιο ακίνητο διαφορετική σύµβαση από την προβλεπόµενη στη 
σύµβαση µεσιτείας, η σύµβαση που τελικά συνήφθη τεκµαίρεται ως αποτέλεσµα της 
διαµεσολάβησης του µεσίτη. 
  
   7. Στη σύµβαση µεσιτείας πρέπει να αναγράφεται ρητά αν ο µεσίτης µπορεί να 
ενεργήσει και για τον αντισυµβαλλόµενο του εντολέα του. Αν, παρά την έλλειψη της πιο 
πάνω συµφωνίας, ο µεσίτης συµβληθεί και µε το άλλο µέρος, ο εντολέας δικαιούται να 
αρνηθεί την καταβολή της συµφωνηθείσας αµοιβής ή να αξιώσει την επιστροφή της ήδη 
καταβληθείσας. 
  
   8. Σε κάθε αµφοτεροβαρή σύµβαση επί ακινήτου, η οποία καταρτίζεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, ενσωµατώνεται ως περιεχόµενο υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των συµβαλλοµένων περί µεσολάβησης ή µη µεσίτη 
ακινήτων στην κατάρτισή της και σε θετική περίπτωση τα στοιχεία του µεσίτη, τον αριθµό 
Γ.Ε.ΜΗ. αυτού και τον αριθµό φορολογικού του µητρώου, καθώς και το ποσό ή το 
ποσοστό της µεσιτικής αµοιβής. 
  
   9. Οι συµβαλλόµενοι σε σύµβαση σχετική µε ακίνητα δεν είναι υποχρεωµένοι να 
καταβάλουν αµοιβή σε πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες µεσιτείας, χωρίς να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 198 και των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου. 
  
   10. Ο εντολέας υποχρεούται να ανακοινώσει στον µεσίτη την κατάρτιση της κύριας 
σύµβασης τουλάχιστον µία ηµέρα πριν από την κατάρτισή της, άλλως ευθύνεται σε 
αποκατάσταση κάθε ζηµίας του µεσίτη για τη µη έγκαιρη ανακοίνωση. 
  
   11. Η αγωγή που ασκείται από τον µεσίτη κατά του εντολέα του µε αίτηµα την 
επιδίκαση µεσιτικής αµοιβής κοινοποιείται στη ∆.Ο.Υ. Φορολογίας Εισοδήµατος του 
µεσίτη, αλλιώς η συζήτηση είναι απαράδεκτη. 
  
Άρθρο 201  
Υποχρεώσεις των µεσιτών ακινήτων 
  
   Οι µεσίτες ακινήτων οφείλουν: 
   α) Να ενηµερώνουν, πριν από τη σύναψη της κύριας σύµβασης, τους εντολείς τους και 
τους υποψήφιους αντισυµβαλλοµένους, για τις ιδιότητες του ακινήτου της εντολής, 
καθώς και για τυχόν πραγµατικά ελαττώµατά του, που έχουν περιέλθει αποδεδειγµένα σε 
γνώση τους. 
   β) Να ενηµερώνουν πριν από τη σύναψη της σύµβασης µεσιτείας τους εντολείς τους 
για κάθε περίπτωση συναλλαγής, στην οποία υπάρχει διπλή εντολή (εντολή και από το 
άλλο µέρος) ή εµπλέκεται άλλο προσωπικό ή οικονοµικό ενδιαφέρον των ιδίων, πέραν 
εκείνου της συµφωνηθείσας αµοιβής. 



   γ) Να προστατεύουν το επαγγελµατικό απόρρητο και να µην αποκαλύπτουν σε τρίτους 
προσωπικά και οικονοµικά στοιχεία των εντολέων τους, πέραν αυτών που είναι αναγκαία 
για την κατάρτιση της σύµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3691/2008 
(Α'166). 
  
Άρθρο 202  
Ποινικές κυρώσεις 
  
   Όποιος ενεργεί µεσιτικές πράξεις ή εµφανίζει τον εαυτό του ως µεσίτη αστικών 
συµβάσεων, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 198 και 
χωρίς να έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ., τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης από έξι (6) µήνες 
µέχρι δύο (2) έτη ή µε χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) µέχρι τριάντα 
χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και µε τις δύο ποινές. 
  
Άρθρο 203 
Πειθαρχικό Συµβούλιο - Πειθαρχικές ποινές 
  
   1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη για τα Επαγγελµατικά Επιµελητήρια Αθηνών, 
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης και του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, για τα λοιπά 
Επιµελητήρια της Χώρας, συγκροτείται πειθαρχικό συµβούλιο, που ασκεί την πειθαρχική 
εξουσία επί των µεσιτών ακινήτων. Στο πειθαρχικό συµβούλιο µετέχουν: 
   α) Ένας πρωτοδίκης, ως πρόεδρος, που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ικαστικών Λειτουργών. 
   β) Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος Εµπορίου της Περιφέρειας της έδρας 
κάθε επιµελητηρίου. 
   γ) Ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου κάθε επιµελητηρίου προερχόµενο από τον 
κλάδο των µεσιτών ακινήτων, µε τουλάχιστον πενταετή εµπειρία, αν δεν υπάρχει δε 
κλάδος των µεσιτών ακινήτων, ένας µεσίτης µε τουλάχιστον πενταετή εµπειρία, ο οποίος 
έχει επαγγελµατική έδρα στον ίδιο νοµό και προτείνεται από το πρωτοβάθµιο 
συνδικαλιστικό όργανο του ίδιου κλάδου, ως µέλος. 
   Χρέη εισηγητού εκτελεί ο προϊστάµενος της Υπηρεσίας Μητρώου κάθε επιµελητηρίου. 
   Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του επιµελητηρίου, οριζόµενος από το διοικητικό 
συµβούλιο αυτού µε την ίδια απόφαση. 
   Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. 
  
   2. Οι δαπάνες του πειθαρχικού συµβουλίου και η αµοιβή των µελών του βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό του επιµελητηρίου και καθορίζονται µε απόφαση της διοικητικής 
επιτροπής του. 
  
   3. Πειθαρχικά αδικήµατα είναι τα εξής: 
   α) Κάθε παράβαση υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 197 έως 
204 του παρόντος. 
   β) Κάθε ενέργεια από δόλο ή αµέλεια που βλάπτει την επαγγελµατική φήµη των 
µεσιτών αστικών συµβάσεων. 
   γ) Η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της εντολής που έλαβε ο µεσίτης από τον 
εντολέα, η παράνοµη είσπραξη αµοιβής ή προκαταβολής χρηµάτων, καθώς και η 
αδυναµία επιστροφής χρηµάτων αν ο µεσίτης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από 
τη σύµβαση. 
  
   4. Την πειθαρχική δίωξη ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου ασκεί ο πρόεδρος του 
επιµελητηρίου, ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον ή του 
προέδρου του οικείου επαγγελµατικού σωµατείου ή και αυτεπαγγέλτως. Αν υπάρχουν 
βάσιµες ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήµατος, η άσκηση της πειθαρχικής 
δίωξης είναι υποχρεωτική. 
  
   5. Πειθαρχικές ποινές είναι οι εξής:  
   α) Έγγραφη επίπληξη. 
   β) Πρόστιµο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. 
   γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος µέχρι ένα (1) 
έτος. 
   δ) Επιβολή προστίµου και προσωρινή στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του 
επαγγέλµατος. 



   ε) Οριστική στέρηση του δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος αν υποπίπτει στα 
ποινικά αδικήµατα που αναφέρονται στην περίπτωση β' του άρθρου 198. 
  
   6. Το πειθαρχικό συµβούλιο, για τη λήψη της απόφασής του, µπορεί να καλεί προς 
εξέταση µάρτυρες, να ζητεί την κατάθεση εγγράφων, να παραγγέλλει τη διεξαγωγή 
πραγµατογνωµοσύνης ή αυτοψίας και να ζητεί τη συνδροµή κάθε δηµόσιας αρχής. Ο 
εγκαλούµενος καλείται να απολογηθεί µέσα σε εύλογο χρόνο και έχει το δικαίωµα να 
υποβάλει την απολογία του προφορικώς ή εγγράφως και να παρίσταται ενώπιον του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου µε δικηγόρο ή να εκπροσωπείται από δικηγόρο διορισµένο µε 
απλή έγγραφη εξουσιοδότηση. Αν ο εγκαλούµενος είναι άγνωστης διαµονής, το 
πειθαρχικό συµβούλιο αναρτά την κλήση προς απολογία στο χώρο των ανακοινώσεων 
του επιµελητηρίου για ένα (1) µήνα και στη συνέχεια αποφαίνεται ερήµην αυτού. Στο 
ίδιο σηµείο και για το ίδιο χρονικό διάστηµα αναρτά την απόφασή του ή οποιοδήποτε 
άλλο σχετικό έγγραφο. 
  
   7. Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συµβουλίου διαβιβάζονται στο επιµελητήριο και 
κοινοποιούνται τόσο στον εγκαλούµενο, µέσω του οικείου επιµελητηρίου, όσο και στο 
Γ.Ε.ΜΗ. και στα άλλα επιµελητήρια της Χώρας. 
  
Άρθρο 204  
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις 
  
   1. Οι εν ενεργεία µεσίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία επιµελητήρια έως τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διατηρούν την ιδιότητά τους ως Μεσίτες Αστικών 
Συµβάσεων και έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου, µε εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 198. 
  
   2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται: 
   α) το π.δ. 248/1993 (Α' 108), µε εξαίρεση την παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, η οποία 
παραµένει σε ισχύ έως την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., 
   β) κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους. 
  
   3. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 197 έως 204 του νόµου 
αυτού, οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 203 εκδίδονται µέσα σε τρεις 
(3) µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
  
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ  
  
Άρθρο 205 
Εθνικό Πρόγραµµα Συλλογής Αλιευτικών ∆εδοµένων 
  
   1. Η ευθύνη της συλλογής πρωτογενών βιολογικών, τεχνικών, περιβαλλοντικών και 
κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων που αφορούν στον τοµέα της αλιείας στο πλαίσιο 
πολυετούς εθνικού προγράµµατος και των προπαρασκευαστικών ενεργειών σύνταξης και 
υποβολής προτάσεων σε όλα τα στάδια του Εθνικού Προγράµµατος Συλλογής Αλιευτικών 
∆εδοµένων, καθώς και της δηµιουργίας, τήρησης, ασφαλούς αποθήκευσης σε 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, όπως καθορίζεται και περιγράφεται στον Κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 199/2008 του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2008 «σχετικά µε τη θέσπιση 
κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδοµένων στον τοµέα της 
αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστηµονικές γνωµοδοτήσεις για την κοινή 
αλιευτική πολιτική», ανήκει στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισµού - ∆ΗΜΗΤΡΑ. 
  
   2. Για την εκτέλεση του προγράµµατος, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού - ∆ΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να συµπράττει και µε το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). 
  
   3. Από τον ετήσιο προϋπολογισµό του το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας αναλαµβάνει να προκαταβάλει στην αρχή κάθε έτους τις προβλεπόµενες 
από το πρόγραµµα συνολικές δαπάνες µε ειδική για το σκοπό αυτόν επιχορήγηση προς 
τον ειδικό λογαριασµό του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισµού - ∆ΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος διαβιβάζει προς το Ελληνικό Κέντρο 



Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) το µέρος της επιχορήγησης που του αναλογεί βάσει του 
ετήσιου προσυµφωνηθέντος προγραµµατισµού εργασιών που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 
των υποχρεώσεων της Χώρας στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ύστερα από 
εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αλιείας και έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  
   4. Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού - 
∆ΗΜΗΤΡΑ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) υποχρεούνται να 
προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να εξασφαλιστεί η κοινοτική 
χρηµατοδοτική συνδροµή για το πρόγραµµα και να υποβληθούν αιτήµατα επιστροφής 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο για τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για την υλοποίηση των 
εθνικών προγραµµάτων, σύµφωνα µε τους κανόνες που θεσπίστηκαν µε τον Κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συµβουλίου της 22ας Μαΐου 2006 «για τη θέσπιση κοινοτικών 
χρηµατοδοτικών µέτρων για την εφαρµογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, καθώς και 
στον τοµέα του ∆ικαίου της Θάλασσας» (EEL 160 της 14.6.2006) όσον αφορά τις 
δαπάνες, στις οποίες υποβάλλονται τα κράτη- µέλη για τη συλλογή και διαχείριση των 
βασικών δεδοµένων αλιείας. 
  
   5. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διατηρεί την κυριότητα 
και ευθύνη διάθεσης του συνόλου των πρωτογενών και επεξεργασµένων, λεπτοµερών 
και συγκεντρωτικών δεδοµένων του Εθνικού Προγράµµατος Συλλογής Αλιευτικών 
∆εδοµένων. 
  
   6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος. 
  
Άρθρο 206  
Σύσταση Υπηρεσιών Ελέγχου 
  
   1. Συνιστάται Ειδική Αποκεντρωµένη Υπηρεσία «Σταθµός Ελέγχου Αλιευτικών 
Προϊόντων», η οποία υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας της Γενικής Γραµµατείας 
Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και λειτουργεί 
στον Αερολιµένα Αθηνών, µε σκοπό τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων επί των 
εισαγόµενων αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες, στο πλαίσιο εφαρµογής της 
αλιευτικής νοµοθεσίας. 
  
   2. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να συνιστώνται και άλλες Ειδικές 
Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες «Σταθµοί Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων» οι οποίες 
λειτουργούν σε άλλα σηµεία εισόδου αλιευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 
  
   3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται η οργάνωση, η διάρθρωση και η 
στελέχωση των πιο πάνω Υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
  
   4. Οι ιχθυολόγοι ΠΕ και ΤΕ των διαφόρων κλάδων (για τη Γενική ∆ιεύθυνση Αλιείας οι 
κλάδοι Ιχθυολόγων ΠΕ4 και Τεχνολόγων Ιχθυοκοµίας - Αλιείας ΤΕ5 και για τους άλλους 
φορείς οι αντίστοιχοι κλάδοι, όπως αυτοί αναφέρονται στους οικείους οργανισµούς τους), 
καθώς και το προσωπικό άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στις ∆ιευθύνσεις της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Αλιείας και στις Ειδικές Αποκεντρωµένες Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας 
Ναυτιλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις Υπηρεσίες 
Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφερειακής ∆ιοίκησης, στις Υπηρεσίες 
Αλιείας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και της Αυτοδιοίκησης και ασχολούνται µε 
ελέγχους και επιθεωρήσεις των δραστηριοτήτων του τοµέα αλιείας και της εµπορίας 
προϊόντων του τοµέα αλιείας και της εισαγωγής αυτών, µε την τεχνητή παραγωγή 
υδρόβιων οργανισµών γόνου, καθώς και µε την υλοποίηση προγραµµάτων, σε εφαρµογή 
της αλιευτικής νοµοθεσίας, υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και εκτός του 
κανονικού ωραρίου κατά τις εργάσιµες ηµέρες, καθώς επίσης και κατά τις εξαιρέσιµες, τις 
αργίες και Κυριακές, εφόσον τούτο επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες. 
  



Άρθρο 207  
Τροποποίηση διατάξεων για την Επιτροπή Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων 
(ν. 2932/2001) 
  
   1. Η παρ. 3 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/ 2001 (Α' 145), όπως έχει 
προστεθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3153/2003 (Α' 153), αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  
   «3. Για τη σύνταξη της θετικής γνωµοδότησης ή της αρνητικής απόφασης 
Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, όλων των λιµενικών 
έργων που προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 2α περίπτωση στστ' του ν. 4014/2011, 
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων. Εάν δεν 
επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα η διαδικασία της γνωµοδότησης µε την υποβολή 
φακέλου ΠΠΠΑ, για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όλων των 
λιµενικών έργων, που προβλέπεται από τα άρθρα 3 παρ. 2β και 4 παρ. 3ζ του ν. 
4014/2011, απαιτείται σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
Λιµένων, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η σύµφωνη αυτή γνώµη 
υποκαθιστά τις γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2971/2001 και στο άρθρο 3 παρ. 2α περίπτωση δδ' κατά τη 
διαδικασία του Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων. Οι 
προθεσµίες που προβλέπονται από τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4014/2011 είναι, όσον αφορά 
στην παροχή σύµφωνης γνώµης από την ΕΣΑΛ, ενδεικτικές.» 
  
   2. Στο άρθρο 19 του ν. 2932/2001 (Α'145), όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 35 και 
44 του ν. 3153/2003 (Α' 153), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 
  
   «6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων, µε εξαίρεση τις 
αποφάσεις της παραγράφου 3, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.» 
  
   3. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων του 
άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001, που δεν έχουν δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, κυρώνονται µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις αυτές τροποποιούνται µε απόφαση της 
Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
  
   4. Στην παρ. 9 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 προστίθεται περίπτωση 
γ' ως εξής: 
  
   «γ) Επισκευές - επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης στις περιοχές 
αρµοδιότητας των ΑΕ εκτελούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Έργων, η οποία 
κοινοποιείται προς γνώση στη ∆ιεύθυνση Λιµενικών Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας 
Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
   αα) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή στην αποκατάσταση 
φθορών, ζηµιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και 
των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεµελιωδών 
δραστηριοτήτων του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης (φόρτο-εκφόρτωση και 
κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, από-επιβίβαση συναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ.) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση πλοίων 
κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζηµιές σε 
κρηπιδώµατα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδοµών, εξοπλισµός που χρήζει 
αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων 
(βραχισµός), 
   ββ) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των 
λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων, 
   γγ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 
100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και 
   δδ) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του λιµένα ή της 
λιµενικής εγκατάστασης. 



   Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών - επεµβάσεων της παραγράφου αυτής 
απαιτείται αστυνοµικής φύσεως άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής.» 
  
Άρθρο 208  
Συµπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Π. 
  
   Μετά την παρ. 3 του άρθρου δευτέρου του ν. 2688/ 1999 (Α' 40) προστίθεται 
παράγραφος 3α ως εξής: 
  
   «3α. Επισκευές - επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης στην 
περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. εκτελούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., µετά από εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Έργων, η οποία κοινοποιείται προς γνώση στη ∆ιεύθυνση Λιµενικών 
Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή στην αποκατάσταση 
φθορών, ζηµιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και 
των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεµελιωδών 
δραστηριοτήτων του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης (φορτο-εκφόρτωση και 
κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, απο-επιβίβαση συναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ.) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση πλοίων 
κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζηµιές σε 
κρηπιδώµατα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδοµών, εξοπλισµός που χρήζει 
αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων 
(βραχισµός), 
   β) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των 
λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων, 
   γ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 
100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και 
   δ) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του λιµένα ή της 
λιµενικής εγκατάστασης. 
   Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών - επεµβάσεων της παραγράφου αυτής 
απαιτείται αστυνοµικής φύσεως άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής.» 
  
Άρθρο 209  
Συµπλήρωση διατάξεων για έργα Ο.Λ.Θ. 
  
   2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου έβδοµου του ν. 2688/ 1999, όπως αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 32 του ν. 3153/ 2003 (Α' 153), προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής: 
  
   «3α. Επισκευές - επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης στην 
περιοχή αρµοδιότητας του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εκτελούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ο.Λ.Θ. Α.Ε. µετά από εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Έργων, η οποία κοινοποιείται προς γνώση στη ∆ιεύθυνση Λιµενικών 
Υποδοµών της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή στην αποκατάσταση 
φθορών, ζηµιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και 
των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεµελιωδών 
δραστηριοτήτων του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης (φορτο-εκφόρτωση και 
κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, απο-επιβίβαση συναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ.) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση πλοίων 
κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζηµιές σε 
κρηπιδώµατα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδοµών, εξοπλισµός που χρήζει 
αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων 
(βραχισµός), 
   β) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των 
λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων, 
   γ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 
100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και 
   δ) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του λιµένα ή της 
λιµενικής εγκατάστασης. 



   Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών - επεµβάσεων της παραγράφου αυτής 
απαιτείται αστυνοµικής φύσεως άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής.» 
  
Άρθρο 210 
Συµπλήρωση διατάξεων για τα λιµενικά έργα (ν. 2971/2001) 
  
   Στο άρθρο 18 του ν. 2971/2001 (Α' 285) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: 
  
   «4. Επισκευές - επεµβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης σε 
υφιστάµενους λιµένες και λιµενικές εγκαταστάσεις εκτελούνται σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά παρέκκλιση της 
παραγράφου 2, µετά από υποβολή σχετικού αιτήµατος του φορέα διοίκησης και 
εκµετάλλευσης του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισµού ή στην αποκατάσταση 
φθορών, ζηµιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων και 
των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεµελιωδών 
δραστηριοτήτων του λιµένα ή της λιµενικής εγκατάστασης (φορτο-εκφόρτωση και 
κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, απο-επιβίβαση συναλλασσόµενων, συνήθη καιρικά 
φαινόµενα κ.λπ.) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεοµηνίες, πρόσκρουση πλοίων 
κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζηµιές σε 
κρηπιδώµατα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδοµών, εξοπλισµός που χρήζει 
αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιµενικών έργων 
(βραχισµός), 
   β) δεν τροποποιούν µε οποιονδήποτε τρόπο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των 
λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων, 
   γ) ο προϋπολογισµός δαπάνης δηµοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 
100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και 
   δ) συνδέονται άρρηκτα µε την οµαλή και ασφαλή λειτουργία του λιµένα ή της 
λιµενικής εγκατάστασης. 
   Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών - επεµβάσεων της παραγράφου αυτής 
απαιτείται η προβλεπόµενη από την παράγραφο 3 αστυνοµικής φύσεως άδεια της 
αρµόδιας λιµενικής αρχής. 
  
   5. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά παρέκκλιση της 
παραγράφου 2, υλοποιούνται επίσης σε υφιστάµενους λιµένες ή λιµενικές εγκαταστάσεις 
οι κάτωθι επεµβάσεις / αναβαθµίσεις τοπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις: 
   α) Εξοπλισµός και εργασίες που αποσκοπούν στη δηµιουργία υποτυπωδών, µικρής 
έκτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακινούµενων επιβατών και 
εργαζοµένων, όπως ψύκτες νερού, σκιάδια, χηµικές τουαλέτες, A.T.M. Τραπεζών, 
µηχανήµατα αυτόµατης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισµός και σήµανση για τη διακίνηση 
πεζών και οχηµάτων κ.λπ. 
   β) Η εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας µε στόχο τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις 
του ∆ιεθνούς Κώδικα 
   περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and 
Port Facility Security), του ν. 3622/2007 (Α'284), της Συνθήκης Schengen, του 
Κανονισµού (ΕΚ) 725/2004, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των πλοίων, των λιµενικών εγκαταστάσεων και των λιµένων από σκόπιµες 
παράνοµες ενέργειες και των µελετών Σχεδίου Ασφάλειας Λιµενικής Εγκατάστασης 
(Σ.Α.Λ.Ε.) που έχουν εκπονηθεί µε βάση τη µελέτη Αξιολόγησης Λιµενικών 
Εγκαταστάσεων (Α.Λ.Ε.), όπως κινητές περιφράξεις, εγκατάσταση φυλακίων ελέγχου, 
τοποθέτηση καµερών παρακολούθησης επί στύλων, προστατευτικές µπάρες και άλλες 
ήσσονος σηµασίας παρεµβάσεις, µε τις οποίες δεν τροποποιούνται ή αλλοιώνονται τα 
υφιστάµενα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των λιµένων ή των λιµενικών εγκαταστάσεων 
και δεν παρακωλύεται η λειτουργία τους. 
   Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών της παραγράφου αυτής απαιτείται η 
προβλεπόµενη από την παράγραφο 3 αστυνοµικής φύσεως άδεια της αρµόδιας λιµενικής 
αρχής.» 
  
Άρθρο 211  



Τοποθέτηση προστατευτικών διχτύων 
  
   Η τοποθέτηση, από τους φορείς διοίκησης των λιµένων, προστατευτικών διχτυών 
(πλωτών φραγµάτων), κατά τις διατάξεις του π.δ. 23/2000 (Α' 18) για την προστασία 
των ακτών και των λουοµένων από θαλάσσια ρύπανση (συστήµατα περισυλλογής και 
συγκράτησης απορριµµάτων σε υδάτινο περιβάλλον) σε θαλάσσιες λουτρικές 
εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εκτός περιοχών NATURA 2000, επιτρέπεται για εποχική 
χρήση µε άδεια της αρµόδιας λιµενικής αρχής, χωρίς πάκτωση στον πυθµένα. 
  
Άρθρο 212 
Τροποποίηση του άρθρου 13 του β.δ. 14/1939 
  
   Η περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 13 του β.δ. 14/ 1939 (Α' 24), όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 158/1969 (Α' 63), αντικαθίσταται 
ως εξής: 
  
   «ε) Εκτέλεση έργου ή προµήθειας ή εν γένει ανάληψη υποχρέωσης ολικού ποσού 500 
ευρώ για έκαστη δαπάνη και µέχρι ετήσιας συνολικής δαπάνης 3.000 ευρώ.» 
  
Άρθρο 213 
Θέµατα Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου 
  
   1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 27 του ν. 3863/2010 (Α' 115) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: 
  
   «1. Από 1.4.2012 η εποπτεία του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.), του Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.), του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας 
Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), του Ταµείου Προνοίας Αξιωµατικών Εµπορικού Ναυτικού 
(Τ.Π.Α.Ε.Ν.), του Ταµείου Προνοίας Κατωτέρων Πληρωµάτων Εµπορικού Ναυτικού 
(Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.), της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.), του Ειδικού Λογαριασµού Οικογενειακών 
Επιδοµάτων (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), του Κεφαλαίου ∆υτών (Κ.∆.) και του Ταµείου Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), ασκείται από το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
   Η αρµοδιότητα και η, µετά την εκκαθάριση των ναυτολογίων, διαχείριση των ειδικών 
λογαριασµών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Κ.Ν.Ε.) και «Κεφάλαιο Πλοηγικής 
Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.) ασκείται από 1.4.2012 από τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών της 
Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας και από την Πλοηγική Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας 
Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής αντίστοιχα, του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθµίζεται κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη διαχείριση 
των ως άνω ειδικών λογαριασµών «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης» (ΚΝΕ) και 
«Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Κ.Π.Υ.).» 
  
   2. Η παράγραφος β' του άρθρου 3α του κ.ν. 792/1978, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 
1 του ν. 1085/1980, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
   «β) Από τη συνολική «πραγµατική ναυτική υπηρεσία» επί πλοίων καθαράς 
χωρητικότητας άνω των 10 κόρων, τουλάχιστον πενταετής «πραγµατική ναυτική 
υπηρεσία» να έχει πραγµατοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο του τριπλασίου 
αυτής.» 
  
   3. Οι Πίνακες I και II που περιέχονται στο Παράρτηµα Α του άρθρου 32 του ν. 
2166/1993 (Α' 137) και αφορούν το ύψος της εφάπαξ παροχής που χορηγείται από τα 
ΤΠΑΕΝ και ΤΠΚΠΕΝ αντίστοιχα, στους ασφαλισµένους τους, αντικαθίσταται µε τους 
Πίνακες που περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X του παρόντος νόµου και αποτελούν τους 
βασικούς πίνακες επί των οποίων υπολογίζονται όλες οι προσαυξήσεις της εφάπαξ 
παροχής που έχουν χορηγηθεί ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ή που θα 
χορηγηθούν στο µέλλον. 
  
Άρθρο 214 
Τροποποίηση διατάξεων περί ναυτικών προνοµίων 
  



   Το άρθρο 205 του ν. 3816/1958 (Α' 32), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 15 
του ν. 1711/1987, αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
«Άρθρο 205 
   Είναι προνοµιούχοι επί του πλοίου και του ναύλου κατά την κατωτέρω τάξιν µόνον οι 
ακόλουθοι απαιτήσεις: 
   α) οι συναφείς προς την ναυσιπλοΐαν φόροι, τα δικαστικά έξοδα τα γενόµενα προς το 
κοινόν συµφέρον των δανειστών, τα βαρύνοντα το πλοίον τέλη και δικαιώµατα ως και τα 
εκ της ναυτολογήσεως των ναυτικών δικαιώµατα του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου και 
τα πρόστιµα που επιβλήθηκαν ή επιβάλλονται από το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής 
Εργασίας υπέρ του Κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.), 
   β) αι εκ της συµβάσεως εργασίας πηγάζουσαι απαιτήσεις του πλοιάρχου και του 
πληρώµατος ως και από του κατάπλου του πλοίου εις τον τελευταίον λιµένα έξοδα 
φυλάξεως και συντηρήσεως, 
   γ) τα έξοδα και αι αµοιβαί λόγω επιθαλασσίου αρωγής διασώσεως και ναυαγιαιρέσεως, 
   δ) αι λόγω συγκρούσεως ή προσκρούσεως πλοίων οφειλόµεναι αποζηµιώσεις εις τα 
πλοία, τους επιβάτας και τα φορτία. 
   Τα προνόµια προηγούνται της υποθήκης.» 
  
Άρθρο 215 
Απαλλαγή Ανέργων Γ.Ε.Ν.Ε. από υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς 
  
   Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως τροποποιήθηκε µε την 
παρ. 5β του άρθρου 38 του ν. 4024/2011 (Α' 226), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: 
  
   «Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι µακροχρόνια 
άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραµµένοι στους καταλόγους προσφεροµένων προς 
ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους 
συµπεριλαµβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιµενικών Αρχών που λειτουργούν ως 
παραρτήµατά του, καθώς και όσοι λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, 
εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγµατικά εισοδήµατα.» 
  
Άρθρο 216 
Στέγαση Γενικού Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
  
   Στο τέλος της περίπτωσης η' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003 (Α' 76) 
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
  
   «Τα παραπάνω ισχύουν και για τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής.» 
  
Άρθρο 217 
Έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής προσωπικού Γενικής Γραµµατείας 
Ναυτιλίας και Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
  
   Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2935/2001 (Α'162) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 
  
   «Τα έξοδα υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής του προσωπικού του προηγούµενου 
εδαφίου, το οποίο αποκαθίσταται, καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται 
ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Μέχρι 
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος αυτού, στο ως άνω προσωπικό εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του π.δ.15/ 2007 (Α' 11), όπως ισχύει κάθε φορά.» 
  
Άρθρο 218 
Κατάργηση της Α.Ε. µε την επωνυµία «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» 
  
   Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται η ανώνυµη εταιρεία µε την 
επωνυµία «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» µε έδρα τον Πειραιά, 
που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς 
και οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του ν. 3490/2006 (Α' 206) που προβλέπουν τη 



σύσταση, τις αρµοδιότητες, τα όργανα και λοιπά θέµατα που διέπουν την εν γένει 
λειτουργία της. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
της καταργούµενης εταιρείας. 
  
Άρθρο 219 
Ινστιτούτο Ιστορίας Εµπορικής Ναυτιλίας 
  
   Η παρ. 4 του άρθρου 83 του κ.ν. 792/1978 (Α' 220), όπως αντικαταστάθηκε µε την 
παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 2008/1992 (Α' 16), αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «4. Το αντίτιµο των διατιµηµένων εντύπων, που ορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του 
∆.Σ., η οποία εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό. Επί του ανωτέρω αντιτίµου των 
διατιµηµένων εντύπων των πάσης κατηγορίας πλοίων επιβάλλεται επιπλέον εισφορά δέκα 
τοις εκατό (10%), της οποίας ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται υπέρ του 
Ινστιτούτου Ιστορίας Εµπορικής Ναυτιλίας, το οποίο εδρεύει στον Πειραιά και συστάθηκε 
µε το άρθρο 32 του ν. 2638/1998, και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται 
στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδας.» 
  
Άρθρο 220 
Συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας 
  
   1. Το άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (Α' 145), όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση 
της παραγράφου 5 αυτού µε το άρθρο έκτο του ν. 3482/2006 (Α' 163) και τη 
συµπλήρωσή της µε το άρθρο 27 του ν. 3511/2006 (Α' 258), και την κατάργηση της 
παραγράφου 8, που είχε προστεθεί µε το άρθρο 28 του ν. 3153/2003 (Α' 153), µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 19 του ν. 3409/2005 (Α' 273), αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο όγδοο 
Συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας 
  
   1. Αν δεν υποβληθούν δηλώσεις για δροµολόγηση πλοίου σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου τέταρτου, όπως ισχύει κάθε φορά ή οι δηλώσεις 
που έχουν υποβληθεί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών ή δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της συνέχειας και τακτικότητας του δικτύου ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών, της πλήρους εξυπηρέτησης του µεταφορικού έργου, της ποιότητας και 
της τιµολόγησης της παροχής υπηρεσιών στις προβλεπόµενες στο νόµο αυτόν 
περιπτώσεις, ο Υπουργός µπορεί να συνάπτει σύµβαση ή συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας 
υπηρεσίας διάρκειας τριών έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση 
συγκεκριµένης γραµµής ή γραµµών. 
  
   2. Το Υπουργείο, το αργότερο µέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, µε πρόσκληση που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναρτάται στην οικεία 
ιστοσελίδα του Υπουργείου στο ∆ιαδίκτυο και δηµοσιεύεται σε περίληψη, που 
περιλαµβάνει τα ουσιώδη αυτής στοιχεία, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και σε µία 
τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καλεί τους πλοιοκτήτες, που 
οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις νόµιµες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους, για τη δροµολόγηση πλοίου τους σε συγκεκριµένη γραµµή ή γραµµές, µε σύναψη 
σχετικής σύµβασης. 
  
   3. Στην πρόσκληση αναφέρεται η προθεσµία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η 
δροµολογιακή γραµµή ή γραµµές, η διαδικασία, το όργανο και τα κριτήρια επιλογής των 
ενδιαφεροµένων, τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, τυχόν 
υποχρεώσεις για παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών µεταφοράς, ο χρόνος διάρκειας 
της σύµβασης, τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν τη διενέργεια 
τακτικών δροµολογίων και την ασφάλεια µεταφοράς, οι περιπτώσεις µεταβολής των 
όρων της σύµβασης, η εγγυητική επιστολή, οι λόγοι µερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής, 
η σταδιακή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης απόδοσή της στον εγγυητή, οι 
κυρώσεις για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη και τα αφορώντα το 
ναύλο. 
  
   4. Οι όροι της πρόσκλησης για τη σύναψη σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, 
αποτελούν και όρους της σύµβασης, η οποία υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού και του 
πλοιοκτήτη, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νοµικό πλαίσιο 



υλοποίησής της και ρυθµίζουν κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην παροχή των 
υπηρεσιών αυτών. 
  
   5. Σε περίπτωση κατά την οποία παρότι τηρήθηκε η διαδικασία των προηγούµενων 
παραγράφων, δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις ή οι προτάσεις που υποβλήθηκαν δεν 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πρόσκλησης της παραγράφου 3 και δεν έχουν 
υποβληθεί δηλώσεις σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου τέταρτου, που να 
ικανοποιούν τις ανάγκες της δροµολογιακής γραµµής ή γραµµών στις οποίες αφορά η 
πρόσκληση, προκηρύσσεται, ύστερα από γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών 
Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), µειοδοτικός διαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης ή συµβάσεων 
ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας διάρκειας έως δώδεκα (12) έτη, έναντι µισθώµατος. 
  
   6. Με την προκήρυξη του διαγωνισµού καλούνται να υποβάλουν προσφορά οι 
πλοιοκτήτες εκείνοι, που οι ίδιοι και τα πλοία τους έχουν τις προϋποθέσεις οι οποίες 
ορίζονται στο άρθρο τρίτο. Η προκήρυξη περιλαµβάνει, εκτός από τα στοιχεία της 
παραγράφου 3, όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις για τις 
προσφορές στους δηµόσιους διαγωνισµούς και δηµοσιεύεται όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 2. Σε περίπτωση σύναψης σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας 
δωδεκαετούς διάρκειας, η ηλικία του πλοίου κατά τη λήξη της δωδεκαετίας δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το εικοστό (20) έτος. 
  
   7. Οι όροι της προκήρυξης του διαγωνισµού για τη σύναψη σύµβασης ανάθεσης 
δηµόσιας υπηρεσίας, η οποία υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του πλοιοκτήτη, αποτελούν όρους της σύµβασης, 
καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νοµικό πλαίσιο υλοποίησής 
της και ρυθµίζουν κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών 
αυτών. 
  
   8. Στον πλοιοκτήτη στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφιο α' του 
ν. 3886/2010 (Α' 173) η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την ανακοίνωση της 
κατακύρωσης, περαιτέρω, όµως, τελεί υπό την αίρεση της θετικής περάτωσης του 
προβλεπόµενου στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (Α' 189) προ 
συµβατικού ελέγχου νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την άπρακτη πάροδο 
της προθεσµίας υποβολής αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση απόφασης επί της αίτησης 
ανάκλησης. Ο πλοιοκτήτης στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού 
είναι υποχρεωµένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στο χρόνο που 
ορίζεται στην ανακοίνωση της κατακύρωσης ή σε ξεχωριστό έγγραφο που αποστέλλεται 
σε αυτόν, µε την προϋπόθεση της κατάθεσης της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης. Το έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Αν τα 
δικαιολογητικά ή ορισµένα από αυτά, τα οποία είχαν υποβληθεί για τη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό έχουν λήξει κατά το χρόνο της κατακύρωσης, ο πλοιοκτήτης, ύστερα από 
σχετική πρόσκληση της αρµόδιας υπηρεσίας, υποχρεούται να προσκοµίσει πριν από την 
κατακύρωση νέα δικαιολογητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της 
κατακύρωσης. 
  
   9. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού 
(αρχικού ή και επαναληπτικών) και την υπογραφή του εγγράφου της σχετικής σύµβασης, 
ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν 
όργανο µπορεί, για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, να αναθέτει 
απευθείας µε την υπογραφή σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση 
διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τη διενέργεια 
δροµολογίων σε πλοιοκτήτη πλοίου που πληροί τις προβλεπόµενες από τον νόµο 
προϋποθέσεις, έναντι µισθώµατος. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νοµιµότητας από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου 
του ν. 3755/2009 (Α' 52). Αν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύµβαση θεωρηθεί µη 
συναφθείσα, καταβάλλεται στον ανάδοχο το µίσθωµα που αντιστοιχεί στα δροµολόγια 
που είχε ήδη εκτελέσει κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι τη γνωστοποίηση στο Υπουργείο 
της πράξης του Κλιµακίου ή της απόφασης του Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
κατά περίπτωση, ως εάν η σύµβαση είχε συναφθεί µέχρι τότε εγκύρως, εφόσον 
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις. 
  



   10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα 
από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, οι συµβάσεις 
ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας που συνάπτονται µετά από διενέργεια µειοδοτικού 
διαγωνισµού, µπορεί να παρατείνονται, πριν από τη λήξη τους, µε τους ίδιους όρους είτε 
εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα, για χρονικό διάστηµα µέχρι και τέσσερις (4) µήνες συνολικά. 
  
   11. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης των δροµολογίων λόγω αθέτησης της υποχρέωσης του 
πλοιοκτήτη ή αδυναµίας εκτέλεσης αυτών για οποιονδήποτε λόγο, στο πλαίσιο είτε 
τακτικής (εµπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης) δροµολόγησης είτε µε οποιασδήποτε µορφής 
σύµβαση ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους 
κοινωνικής, οικονοµικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών 
αναγκών, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί, ακόµα και 
πριν από την κήρυξη του πλοιοκτήτη εκπτώτου, να αναθέτει απευθείας µε την υπογραφή 
σύµβασης ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας 
και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τη διενέργεια των δροµολογίων σε 
πλοιοκτήτη άλλου πλοίου, που πληροί τις προβλεπόµενες από το νόµο προϋποθέσεις, 
έναντι µισθώµατος. Η διάρκεια της σύµβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται το 
αργότερο µέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δροµολογίων µε τακτική (εµπρόθεσµη ή 
εκπρόθεσµη) δροµολόγηση, διαφορετικά µέχρι τη σύναψη σύµβασης αποκλειστικής 
εξυπηρέτησης της δροµολογιακής γραµµής και σε περίπτωση που δε συναφθεί τέτοια 
σύµβαση µέχρι την προκήρυξη µειοδοτικού διαγωνισµού, οπότε έχει εφαρµογή η διάταξη 
της παραγράφου 9. Το καταβλητέο µίσθωµα είναι αυτό της αρχικής σύµβασης που 
συνήφθη κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ορίζεται ύστερα 
από σύµφωνη γνώµη του Σ.Α.Σ. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της 
παραγράφου 9, έχουν εφαρµογή και στην περίπτωση αυτήν. 
  
   12. Το άρθρο έβδοµο έχει εφαρµογή και στις γραµµές που εξυπηρετούνται µε σύµβαση 
ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας. 
  
   13. Στις συµβάσεις ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 (Α' 
150), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και µόνο για τα θέµατα 
που δε ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης 
ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύµβασης». 
  
   14. Οι διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α' 145), όπως αντικαθίστανται 
µε το παρόν άρθρο, έχουν εφαρµογή επί συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, οι 
οποίες συνάπτονται είτε απευθείας είτε κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που 
εκδόθηκαν και δηµοσιεύθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, µε 
εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12, οι οποίες έχουν εφαρµογή επί 
συµβάσεων που συνήφθησαν οποτεδήποτε. Συµβάσεις που συνήφθησαν είτε απευθείας 
είτε κατόπιν προσκλήσεων ή προκηρύξεων που εκδόθηκαν και δηµοσιεύθηκαν πριν από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, διέπονται από τους όρους αυτών, τους όρους 
της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τις διατάξεις του άρθρου 
όγδοου του ν. 2932/2001 (Α' 145), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του µε το 
παρόν άρθρο. 
  
Άρθρο 221  
Παράταση χρόνου εκπλήρωσης συµβατικής υποχρέωσης 
  
   H προβλεπόµενη στο άρθρο 17 του ν. 3887/2010 (Α' 174) διετής παράταση του 
χρόνου για την εκπλήρωση της συµβατικής υποχρέωσης του αναδόχου προς 
αντικατάσταση του συµβατικού πλοίου µε άλλο ανώτερης κατηγορίας, καθώς και της 
χρονικής διάρκειας της σύµβασης, δύναται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών 
Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) να παραταθεί επί µία ακόµα τριετία από την εποµένη της λήξης 
της διετίας και, πάντως, όχι πέραν της 31.12.2017, ύστερα από αίτηση του αναδόχου, 
που υποβάλλεται οπωσδήποτε πριν από τη λήξη της διετίας, και ταυτόχρονη ανανέωση 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, που προβλέπεται στη σύµβαση, για χρόνο ίσο 
προς τη διάρκεια της παράτασης. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και επί συµβάσεων που 
καταρτίσθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 17 του ν. 3887/2010 και µέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και δεν έχουν λυθεί έως τότε µε οποιονδήποτε 
τρόπο. 
  



Άρθρο 222 
Πλήρης απελευθέρωση περιηγητικών πλόων 
  
   Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3872/2010 (Α' 148) αντικαθίστανται ως εξής: 
  
«Άρθρο 1 
Προϋποθέσεις 
  
   1. Το δικαίωµα εκτέλεσης πλόων που παρέχεται, σύµφωνα µε το άρθρο 165 παρ. 3 
περίπτωση β' του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο 
του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), σε πλοία µε κοινοτική σηµαία και σηµαία χωρών του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), παρέχεται εφεξής και στα πλοία µε σηµαία 
τρίτων χωρών, µε την προϋπόθεση ότι τα πλοία, τα οποία διενεργούν τους πλόες, έχουν 
µεταφορική ικανότητα µεγαλύτερη των 49 επιβατών και εκτελούν κυκλικό περιηγητικό 
ταξίδι, µεταξύ του αφετήριου ελληνικού λιµένα και ελληνικών ή και ξένων λιµένων, µε 
αποκλειστικό σκοπό την θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών, έναντι ενιαίου 
εισιτηρίου (ναύλου) και υπό τον όρο ότι ο λιµένας της οριστικής αποβίβασης των 
επιβατών είναι ο αφετήριος λιµένας. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι κατ' ελάχιστον 
σαράντα οκτώ (48) ώρες. Επίσης, το δικαίωµα αυτό παρέχεται και σε επαγγελµατικά 
πλοία αναψυχής, που διαθέτουν µεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 49 επιβατών. 
  
   2. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 122/1995 (Α' 75) από 
τους οριζόµενους περιορισµούς στα περιηγητικά ταξίδια, καθώς και οι όροι ασφαλείας, 
που προβλέπονται στο π.δ. 23/1999 (Α'17), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρµόζονται 
αναλόγως και για τα πλοία µε σηµαία τρίτων χωρών, τα οποία εκτελούν περιηγητικούς 
πλόες σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 
  
   3. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκµεταλλεύεται τα πλοία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 ευθύνεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2Β του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 (Α'90). 
  
Άρθρο 2 
Πλήρωµα 
  
   1. Για όσα µέλη του πληρώµατος είναι σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία 
ασφαλισµένα στο Ν.Α.Τ., η εταιρεία του άρθρου 1 απολαµβάνει των προνοµίων της 
ρύθµισης του άρθρου 24 του ν. 3409/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η 
ρύθµιση της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται και για τα πλοία µε κοινοτική σηµαία 
και σηµαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). 
  
   2. Η απασχόληση των αλλοδαπών ναυτικών στο πλοίο, ρυθµίζεται αποκλειστικά από τις 
ισχύουσες διατάξεις της σηµαίας του πλοίου, καθώς και από τις συλλογικές ή/και 
ατοµικές συµβάσεις εργασίας, που ρυθµίζονται από το δίκαιο της σηµαίας του πλοίου και 
της χώρας προέλευσης των ναυτικών. 
  
   3. Οι αλλοδαποί ναυτικοί, που απασχολούνται στο πλοίο, δε βαρύνονται µε εισφορές 
για το NAT ή για οποιοδήποτε άλλο Ελληνικό Ασφαλιστικό Ταµείο και δεν αποκτούν 
δικαίωµα ασφαλιστικής καλύψεως ή άλλης παροχής από τα Ταµεία αυτά. 
  
   4. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκµεταλλεύεται τα πλοία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 δεν βαρύνεται µε εισφορές προς οποιοδήποτε Ελληνικό 
Ασφαλιστικό Ταµείο ούτε µε άλλης µορφής ασφαλιστική ή κοινωνική επιβάρυνση για τη 
χρησιµοποίηση των αλλοδαπών ναυτικών. 
  
Άρθρο 3 
Κυρώσεις 
  
   Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόµου αλλά και των διατάξεων της 
νοµοθεσίας που ισχύει για την εκτέλεση περιηγητικών πλόων, επιβάλλονται από την 
αρµόδια Λιµενική Αρχή, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και ιδίως 
των άρθρων 42, 44, 45, 157 και 180 του Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου.» 
  
Άρθρο 223  



Προµήθειες πετρελαιοειδών της Πλοηγικής Υπηρεσίας 
  
   Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α' 19), όπως προστέθηκε µε την παρ. 7 
του άρθρου 8 του ν. 2741/ 1999 (Α' 199), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 
  
   «Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών για την προµήθεια πετρελαιοειδών και 
θεώρησης τιµολογίων για την κανονικότητα της τιµής τους, των πλωτών µέσων της 
Πλοηγικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, διενεργείται από την αρµόδια 
∆ιεύθυνση Προµηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Γενικής Γραµµατείας Ναυτιλίας 
του ιδίου Υπουργείου. Η διενέργεια των διαγωνισµών αυτών γίνεται µε ανάλογη 
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 40 έως 42 του π.δ. 173/1990 (Α' 62) και του ν. 
2286/1995 (Α' 19).» 
  
Άρθρο 224 
Ωράριο λειτουργίας Κλάδου Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων 
  
   1. Για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Κλάδου Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων, ο 
οποίος λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, καθορίζεται ειδικό ωράριο εργασίας του 
υπηρετούντος στις ανωτέρω Υπηρεσίες πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας 
Ναυτιλίας. 
  
   2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
ρυθµίζονται θέµατα του ωραρίου, των φυλακών και των αδειών του προσωπικού της 
προηγουµένης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για τα θέµατα 
της αποζηµίωσης για τη νυχτερινή εργασία και για την εργασία κατά το Σάββατο, την 
Κυριακή και τις αργίες του εν λόγω προσωπικού εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. 
  
Άρθρο 225  
Εκπαίδευση σπουδαστών των Α.Ε.Ν. και σε µη ελληνικά πλοία 
  
   Η περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2638/1998 (Α' 204), αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 
  
   «Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδηµιών Εµπορικών Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης 
και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου που δε βρίσκουν θέσεις απασχόλησης 
για την εκτέλεση της πρακτικής εξάσκησης σε πλοία µε ελληνική σηµαία ή σε πλοία µε 
ξένη σηµαία συµβεβληµένα µε το Ναυτικό Αποµαχικό Ταµείο (ΝΑΤ), µπορεί να 
ναυτολογηθούν σε πλοία µε σηµαία κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σηµαία 
τρίτης χώρας, µη συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ, υπό την προϋπόθεση ότι στα εν λόγω πλοία 
θα είναι ναυτολογηµένος τουλάχιστον ένας έλληνας αξιωµατικός Εµπορικού Ναυτικού 
(Ε.Ν.) αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση που στα ανωτέρω πλοία δεν υπηρετεί 
Έλληνας Αξιωµατικός Εµπορικού Ναυτικού επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η ναυτολόγηση 
εφόσον διασφαλίζεται η επικοινωνία του σπουδαστή µε τον αρµόδιο για την εκπαίδευση 
αξιωµατικό Εµπορικού Ναυτικού στην αγγλική γλώσσα. 
   Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που 
εκδίδεται κάθε εκπαιδευτική περίοδο, καθορίζονται τα της ναυτολόγησης των 
σπουδαστών, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες εργασίας, εκπαίδευσης, καταβολής 
επιδόµατος και ασφάλισης ανάλογες µε τις ισχύουσες για τους εκπαιδευόµενους σε πλοία 
µε ελληνική σηµαία.» 
  
Άρθρο 226 
Παράταση προθεσµίας 
  
   Για έργα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α' 187) και 
έχουν εκτελεσθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου χωρίς άδεια ή καθ' υπέρβαση 
αυτής, από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., η κατά τις παραγράφους 9 και 10 του 
άρθρου 27 του ίδιου νόµου αίτηση έκδοσης σχετικής άδειας µπορεί να υποβληθεί έως 
31.12.2013, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής για την έκδοσή 
της. 
  
Άρθρο 227 



Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 
  
   Η παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001, όπως αυτή αναριθµήθηκε σε παρ. 9 µε την 
παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Έργα καθαρισµού-αποκατάστασης λειτουργικών βαθών όπως προβλέπονται από τη 
µελέτη κατασκευής των λιµενικών εγκαταστάσεων που καθίστανται αναγκαία εξαιτίας 
προσχώσεων που προέρχονται από απώλειες φορτο-εκφορτωνόµενου υλικού αλλά και 
άλλες αιτίες όπως συσσώρευση φερτών υλών, προσαµµώσεις κ.λπ., που οφείλονται σε 
θεοµηνίες ή εξελίσσονται µέσω φυσικών διεργασιών, επιτρέπονται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση του 
ενδιαφεροµένου. Για την έναρξη των εργασιών απαιτείται αστυνοµικής φύσεως άδεια από 
την αρµόδια λιµενική αρχή της περιοχής. Στη σχετική άδεια θα ορίζεται και ο τρόπος 
διάθεσης του υλικού που θα αποκοµίζεται από τον καθαρισµό του πυθµένα της 
θάλασσας. Άδειες κατασκευής και χρήσης λιµενικών έργων που έχουν χορηγηθεί ισχύουν 
και για όλες τις παραπάνω χρήσεις.» 
  
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Άρθρο 228  
Τροποποίηση διατάξεων για τα τεχνικά επαγγέλµατα και τις µεταποιητικές 
δραστηριότητες 
  
   1. Το άρθρο 1 του ν. 3982/2011 (Α'143) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Σκοπός των άρθρων 1 έως και 16 είναι η καθιέρωση των αναγκαίων όρων και 
προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 3, καθώς και των απαιτήσεων, οι οποίες συνδέονται µε την 
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων και οι οποίες αφορούν την ίδρυση, την επέκταση, 
τη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, επί των οποίων ασκούνται οι ως άνω 
επαγγελµατικές δραστηριότητες.» 
  
   2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «3. «Επαγγελµατικές ∆ραστηριότητες»: είναι οι εργασίες: α) εκπόνησης των 
ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών µελετών µιας εγκατάστασης, β) επίβλεψης 
εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, γ) υλοποίησης της εγκατάστασης, δ) επίβλεψης και 
ελέγχου της καλής λειτουργίας της εγκατάστασης, ε) επιτήρησης, επισκευής και 
συντήρησής της, στ) χειρισµού εξοπλισµού της εγκατάστασης, ζ) παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών και η) πραγµατοποίησης πραγµατογνωµοσυνών επί εγκαταστάσεων.» 
  
   3. Στο άρθρο 2 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 
  
   «5. Επίπεδο Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας»: είναι το επίπεδο το οποίο χαρακτηρίζει 
τις απαιτήσεις για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων 
α', β', δ' και η' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 σε µια εγκατάσταση και καθορίζεται από 
το είδος, την έκταση, την τεχνολογική στάθµη και την πολυπλοκότητα της εν λόγω 
επαγγελµατικής δραστηριότητας. Το Επίπεδο Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας 
προσδιορίζει τις απαιτήσεις επαγγελµατικών προσόντων για την εκτέλεση των ως άνω 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Η διαφοροποίηση των εν λόγω απαιτήσεων καθορίζει 
τον αριθµό των επιπέδων δραστηριότητας σε µια συγκεκριµένη εγκατάσταση. Το Επίπεδο 
Επαγγελµατικής ∆ραστηριότητας είναι ακέραιος αριθµός, ο οποίος λαµβάνει τις τιµές: 1, 
2, 3 και 4, όπου ο αριθµός 1 αντιστοιχεί στο επίπεδο µε τις υψηλότερες απαιτήσεις.» 
  
   4. Η περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3982/ 2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Κατηγορίες που αφορούν την εκπόνηση των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών 
µελετών εγκαταστάσεων, την επίβλεψη εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, την υλοποίηση 
των εγκαταστάσεων, την επίβλεψη και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων, την επιτήρηση, επισκευή και συντήρησή τους, το χειρισµό του 
εξοπλισµού τους και τις πραγµατογνωµοσύνες επί εγκαταστάσεων. Οι ως άνω 



εγκαταστάσεις αφορούν: αα) εγκαταστάσεις σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, ββ) 
εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και µεταλλευµάτων, γγ) εγκαταστάσεις άντλησης 
αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, δδ) εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής 
ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και ατµού, εε) ηλεκτρολογικές ή µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων, ήτοι ηλεκτρικά δίκτυα και συναφείς εγκαταστάσεις, 
υδραυλικές, ψυκτικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις καύσης υγρών και αερίων καυσίµων, 
καθώς και πάσης φύσεως λέβητες, στστ)λοιπές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ζζ) µη 
σταθερά µηχανήµατα και εξοπλισµός, ηη) εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και 
παροχής νερού, θθ) εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, ιι) εγκαταστάσεις συλλογής, 
επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών και ιαια) 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών, καθώς και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή 
συντήρησης ευπαθών προϊόντων.» 
  
   5. Μετά το άρθρο 4 του ν. 3982/2011 προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής: 
  
«Άρθρο 4Α 
Απαιτήσεις για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων 
  
   1. Για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, 
που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 απαιτείται 
αναλόγως του επιπέδου της κατά περίπτωση επαγγελµατικής δραστηριότητας ή των 
απαιτήσεων για έκδοση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις 
του άρθρου 19, η εκπόνηση ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών µελετών µιας 
εγκατάστασης, η επίβλεψη εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, η επίβλεψη και ο έλεγχος 
της καλής λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης και οι πραγµατογνωµοσύνες επί 
εγκαταστάσεων. 
  
   2. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών: 
   α) Κατατάσσονται οι ως άνω εγκαταστάσεις και ορίζονται αντίστοιχα επίπεδα 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 
   β) Καθορίζονται οι απαιτήσεις εκπόνησης των ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών 
µελετών µιας εγκατάστασης, επίβλεψης της εκτέλεσης των εν λόγω µελετών, επίβλεψης 
και ελέγχου της καλής λειτουργίας για κάθε εγκατάσταση και των πραγµατογνωµοσυνών 
επί εγκαταστάσεων. 
   γ) Καθορίζονται τα επαγγελµατικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα φυσικά 
πρόσωπα, για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην 
ανωτέρω περίπτωση β'. 
   δ) Καθορίζονται τα αρµόδια όργανα των περιφερειών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 5, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, την 
ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β', καθώς και για την άσκηση των εν λόγω 
δραστηριοτήτων, όταν συντρέχουν οι αντικειµενικώς διαπιστούµενες προϋποθέσεις. 
   ε) Καθορίζεται η αντιστοίχηση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση του 
παρόντος νόµου και οι οποίες αφορούν στην άσκηση των επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β', µε τις επαγγελµατικές 
άδειες ή τις βεβαιώσεις αναγγελίας, που εκδίδονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 
   στ) Οι αντικειµενικά διαπιστούµενες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 11 του άρθρου 5, καθώς και η κατά περίπτωση απαιτούµενη εξειδίκευσή 
τους. 
   ζ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.» 
  
   6. Το άρθρο 16 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 16 
Καταργούµενες διατάξεις 
  
   1. Με την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 
του άρθρου 4 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 καταργούνται οι διατάξεις της 
κείµενης νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένων των προεδρικών διαταγµάτων και των 
υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ν. 6422/1934 (Α' 
412), που ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα αδειοδότησης των επαγγελµατικών 



δραστηριοτήτων των περιπτώσεων γ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2, 
κατά το µέρος που αφορούν τα θέµατα αυτά. 
  
   2. Με την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 4Α καταργούνται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένων 
των προεδρικών διαταγµάτων και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ' 
εξουσιοδότηση του ν. 6422/1934, που ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα αδειοδότησης 
των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α', β', δ' και η' της παραγράφου 
3 του άρθρου 2, κατά το µέρος που αφορούν τα θέµατα αυτά, µε εξαίρεση την 
περίπτωση α' του άρθρου 1 του ν. 6422/1934 που διατηρείται σε ισχύ.» 
  
   7. Η παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «14. Αδειοδοτούσα Αρχή: Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας 
σύµφωνα µε το ν. 3852/2010 (Α' 87) και το π.δ. 78/2006 (Α' 80), η ∆ιεύθυνση 
Ανάπτυξης και Συντονισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας σύµφωνα µε το ν.δ. 96/1973 (Α' 172), η ∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων 
Πετρελαιοειδών, σύµφωνα µε το π.δ. 381/1989 (Α'168), τα κατά τόπον αρµόδια για τις 
µεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιµελητήρια και οι ενώσεις τους σύµφωνα 
µε το ν. 2081/1992 (Α' 154), καθώς και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας σύµφωνα µε 
το προεδρικό διάταγµα της 27.11/14.12.1926 (Α' 430).» 
  
   8. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 του άρθρου 24 του ν. 3982/ 2011 αντικαθίστανται ως εξής: 
  
   «3. Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η 
∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας, τα 
Επιµελητήρια και το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας υποχρεούνται σε ηλεκτρονική 
διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος, 
στο πλαίσιο του οποίου γίνεται και σε ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσεων, η 
ηλεκτρονική διακίνησή τους µεταξύ των συναρµόδιων υπηρεσιών και η τελική τους 
διεκπεραίωση και τηρείται συνολικό αρχείο αδειών. 
  
   4. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, η Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής και όλα τα κέντρα υποδοχής της αίτησης της παραγράφου 1 υποχρεούνται σε 
λειτουργία δικτυακού τόπου, µε σκοπό τη λεπτοµερή ενηµέρωση των επιχειρηµατιών 
σχετικά µε όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις 
και γνωµοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των µεταποιητικών και 
συναφών δραστηριοτήτων. 
  
   5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας καθορίζονται οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν τα επιλεγµένα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο τρόπος λειτουργίας τους, ο τρόπος λειτουργίας του 
ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος στο οποίο θα συνδέονται ηλεκτρονικά η 
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, η 
∆ιεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας, οι 
∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα Επιµελητήρια και το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας και ο τρόπος διεκπεραίωσης των αιτήσεων µέσα σε αυτό.» 
  
   9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 καταργείται και η 
παράγραφος 7 του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «7. Τα πιο πάνω πρόστιµα αποτελούν πόρο της οικείας Περιφέρειας ή του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατά περίπτωση, και εισπράττονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.).» 
  
   10. Στο άρθρο 29 του ν. 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: 
  
   «9. Όταν η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή η ∆ιεύθυνση 
Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, οι πράξεις του άρθρου αυτού εκδίδονται από τον οικείο Υπουργό.» 



  
   11. Οι αποφάσεις χορήγησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας που έχουν εκδοθεί 
από τα όργανα της Κεντρικής ∆ιοίκησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, κατά το χρονικό διάστηµα από 17.6.2011 µέχρι την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόµου, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί εγκύρως». 
  
   12. Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3982/2011 προστίθεται περίπτωση θ' ως εξής: 
  
   «θ) ∆ραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας, ιδίως µέσω θερµοκηπιακών καλλιεργειών, 
καθώς και υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας τους, όταν τα παραγόµενα 
προϊόντα τους τυγχάνουν επεξεργασίας εντός του Επιχειρηµατικού Πάρκου από 
δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο µέρος του παρόντος νόµου.» 
  
   13. Πριν την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 3982/2011 προστίθεται η φράση: «Από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:». 
  
   14. Στο άρθρο 52 του ν. 3982/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής: 
  
   «11. Η εισφορά σε χρήµα των ιδιοκτητών ακινήτων που βρίσκονται στα όρια 
Επιχειρηµατικού Πάρκου σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου εντός της 
Περιφέρειας Αττικής υπολογίζεται στο εµβαδόν της ιδιοκτησίας, όπως αυτή 
διαµορφώνεται µε την πράξη εφαρµογής και ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) της 
αξίας που έχει αυτή κατά το χρόνο της έγκρισης της πράξης εφαρµογής. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο.» 
  
   15. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  
   «Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
σε αυτή, ο τρόπος προσδιορισµού και χρηµατοδότησης του έργου και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα». 
  
Άρθρο 229 
Εκσυγχρονισµός επαγγελµατικών εργαστηρίων -εργασίες ζυθοποιείων 
  
   1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3325/ 2005 (Α' 68) προστίθεται 
περίπτωση δ' ως εξής: 
  
   «(δ) Για τα επαγγελµατικά εργαστήρια και τις µονάδες ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης 
που είναι εγκατεστηµένες εντός Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και 
Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 
3982/2011 (Α'143), επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους 
καθορισµού του Υποδοχέα χωρίς κανένα άλλο περιορισµό.» 
  
   2. Επιτρέπεται στα ζυθοποιεία η παραγωγή και εµφιάλωση ελεύθερων αλκοόλης ποτών, 
καθώς και η εµφιάλωση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, εφόσον διαθέτουν τις 
κατάλληλες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό ώστε κάθε δραστηριότητα να διατηρεί την 
αυτονοµία της. Κατά παρέκκλιση, για την εµφιάλωση επιτρέπεται να χρησιµοποιείται 
κοινή γραµµή, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) τα προς εµφιάλωση προϊόντα βρίσκονται στη 
τελική τους µορφή και β) η χρήση της κοινής γραµµής για την εµφιάλωση µπύρας, 
προϊόντων µπύρας, ελευθέρων αλκοόλης ποτών και νερού, γίνεται σε διαφορετικό 
χρόνο. Οι εργασίες αυτές επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται και στις περιπτώσεις των 
εργοστασίων που λειτουργούν µε το καθεστώς των φορολογικών αποθηκών του ν. 
2960/2001 και τα παραγόµενα ελεύθερα αλκοόλης προϊόντα να συναποθηκεύονται εντός 
αυτών. 
  
Άρθρο 230 
Θέµατα της «Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.) Α.Ε.» και των υπό 
εκκαθάριση θυγατρικών εταιρειών της «Εθνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) Α.Ε.» 
  



   1. Οι υποπαράγραφοι α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 
3066/2002 (Α' 252), αντικαθίστανται ως εξής: 
  
   «α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5) µέλη, τα οποία ορίζονται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και τα οποία είναι τα εξής: 
   (1) Ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι επίσης και Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου 
∆ιαπίστευσης. 
   (2) Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 
   (3) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
   (4) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών, µε εµπειρία στα 
σχετικά µε τις δραστηριότητες της εταιρείας θέµατα. 
   (5) Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης ∆ιαπιστευµένων Φορέων Επιθεώρησης - 
Πιστοποίησης ή ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, οι οποίοι 
ορίζονται εναλλάξ σε κάθε θητεία. 
   β) Τα µέλη του ∆.Σ. ορίζονται για πενταετή θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, µη εκτελεστικά και ανεξάρτητα µη 
εκτελεστικά µέλη. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 
παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3016/2002 (Α'110) εφαρµόζονται αναλόγως. Ο Αντιπρόεδρος 
και ο Γραµµατέας του ∆.Σ. ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην πρώτη 
συνεδρίαση του. Ως Γραµµατέας ορίζεται µέλος του ∆.Σ. ή υπάλληλος ή νοµικός 
σύµβουλος της εταιρείας. 
   γ) Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή 
αντιστοίχου της αλλοδαπής, να έχουν τεκµηριωµένη εµπειρία σε θέµατα διαπίστευσης ή 
ποιότητας ή εργαστηριακών δοκιµών ή πιστοποίησης και να γνωρίζουν πολύ καλά την 
αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερµανική γλώσσα. Η ιδιότητα Προέδρου και ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου µπορεί να συµπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση ταύτισης των δύο 
ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο, πέµπτο µέλος στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι 
ένας αιρετός εκπρόσωπος των εργαζοµένων. 
   δ) Η αποζηµίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, 
των µελών εκτελεστικών και µη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται µε απόφαση της 
∆ιυπουργικής Επιτροπής ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών σύµφωνα µε την παρ. 
10 του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 (Α'314).» 
  
   2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4038/ 2012 (Α' 14) προστίθενται νέα 
εδάφια ως εξής: 
  
   «Οι εκκαθαριστές µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και δεν διώκονται 
ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή 
άλλη ατοµική ευθύνη για χρέη των υπό εκκαθάριση εταιρειών προς το ∆ηµόσιο, ή τους 
φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τούτων.» 
  
   3. Η παρ. 14 του άρθρου 16 του ν. 4038/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να 
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και διαδικασία για τη διενέργεια των 
εκκαθαρίσεων, τις αµοιβές των εκκαθαριστών, την κάλυψη των στενών λειτουργικών 
δαπανών των εκκαθαρίσεων σε περίπτωση µη κάλυψής τους από το προϊόν της 
εκκαθάρισης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Στην 
απόφαση που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο συµπράττει και ο Υπουργός 
Οικονοµικών, εφόσον προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.» 
  
Άρθρο 231 
Τροποποίηση διατάξεων για την εγκατάσταση περάτωσης έψησης (ν. 
3526/2007) 
  
   Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3526/2007 (Α'24), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 15 
του ν. 3853/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης µπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές και 
ανεξάρτητο κατάστηµα είτε τµήµα µικτού καταστήµατος τροφίµων ή υπεραγοράς 



τροφίµων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, µε µόνιµη κατασκευή. Αν η 
εγκατάσταση αυτή αποτελεί τµήµα µικτού καταστήµατος τροφίµων ή υπεραγοράς 
τροφίµων, µπορεί να βρίσκεται µέσα ή έξω από το κατάστηµα ή την υπεραγορά 
τροφίµων ως αυτοτελής και ανεξάρτητος χώρος. 
   Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης περιλαµβάνει: χώρο αποθήκευσης των 
ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιµασίας των προϊόντων αυτών προς 
έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο επαναφοράς των ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας, 
µετά την έψησή τους, στη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας. Οι 
ανωτέρω χώροι δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαµερίσµατα ή χώρους υπογείου. 
   Αν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, 
απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο, µε τον προθάλαµό του και το 
λουτρό των εργαζοµένων, µε την επιφάνεια και τις προδιαγραφές που ορίζονται, για κάθε 
περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού και τις κείµενες υγειονοµικές 
διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
ρυθµίζονται θέµατα ενηµέρωσης του κοινού από το κατάστηµα ως προς τη διάθεση από 
αυτό ενδιάµεσων προϊόντων αρτοποιίας (bake off). 
  
Άρθρο 232 
Περιορισµός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δηµοσίευση πράξεων και 
στοιχείων 
  
   1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δηµοσίευση σε άλλα 
έντυπα µέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή µπορεί να αντικαθίσταται µε 
ανάρτηση των δηµοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, 
εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την 
ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας 
ενηµερώνεται αµελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσµίες που συνδέονται µε δηµοσίευση σε 
άλλα έντυπα µέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή 
λήγουν από την ηµέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο µητρώο την ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα. 
  
   2. Αν η εταιρεία δε διατηρεί ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στην Μερίδα της, 
οι δηµοσιεύσεις της προηγούµενης παραγράφου πραγµατοποιούνται, εκτός από το 
ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα πανελλαδικής 
κυκλοφορίας. 
  
Άρθρο 233 
Ρύθµιση θεµάτων της Επιτροπής Ανταγωνισµού (ν. 3959/2011) και του Εθνικού 
Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας (ν. 3912/2011) 
  
   1. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 3959/2011 (Α' 93) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
   «5. Με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 44, 
επιβάλλεται µε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού στις επιχειρήσεις, στις ενώσεις 
επιχειρήσεων ή σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεµποδίζουν ή δυσχεραίνουν 
τις έρευνες των παραγράφων 1, 2 και 3, καθώς και στις επιχειρήσεις, ενώσεις 
επιχειρήσεων 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 δεκαπέντε (15.000) ευρώ µε 
ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών της προηγούµενης χρήσης, όπως αυτός 
υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 10 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.» 
  
   2. Στο άρθρο 44 του ν. 3959/2011 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως: 
  
   «7. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών τιµωρούνται: 
   α) Όποιος παρεµποδίζει ή δυσχεραίνει µε οποιονδήποτε τρόπο την διεξαγωγή ερευνών 
για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου από µέρους των κατά το άρθρο 39 
αρµοδίων οργάνων, ιδίως µε την παρεµβολή προσκοµµάτων ή απόκρυψη στοιχείων. 
   β) Όποιος αρνείται ή δυσχεραίνει την παροχή των κατά το άρθρο 38 πληροφοριών. 



   γ) Όποιος παρέχει, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 38 και 39, εν γνώσει, 
ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία. 
   δ) Όποιος αρνείται, αν και έχει κληθεί για το σκοπό αυτό από εντεταλµένο κατά τις 
παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 39, υπάλληλο της Επιτροπής Ανταγωνισµού ή άλλο 
αρµόδιο για τον έλεγχο όργανο, να προβεί σε ένορκη ή ανωµοτί κατάθεση ενώπιόν του, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 39, καθώς 
και όποιος, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του, εν γνώσει καταθέτει ψευδή στοιχεία ή 
αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθή.» 
  
   3. Η παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 3959/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
  
   «4. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, που εκδίδεται µέχρι την 1η Ιουλίου 2012, διατίθεται ως έσοδο του Κρατικού 
Προϋπολογισµού ποσοστό έως 80% του συσσωρευµένου πλεονάσµατος της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα της 31ης ∆εκεµβρίου 2011. Για τον 
υπολογισµό του πλεονάσµατος δε συνυπολογίζεται το ποσό που έχει καταχωρισθεί στον 
κωδικό του προϋπολογισµού της Επιτροπής για την αγορά κτιρίου». 
  
Άρθρο 234 
Τροποποιήσεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα 
  
   1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 3588/ 2007 (Α' 153), όπως το εν λόγω 
άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/2011 (Α' 204), προστίθεται το εξής 
εδάφιο: 
  
   «Νεότερη διαδικασία εξυγίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι επιτρεπτή, αν δεν έχει 
παρέλθει πενταετία από την επικύρωση προηγούµενης συµφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν 
πρόκειται για συµφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β.» 
  
   2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3588/ 2007, όπως το εν λόγω άρθρο 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, προστίθεται το εξής εδάφιο: «Στη 
συζήτηση δύναται να παραστεί και να ακουσθεί και εκπρόσωπος των εργαζοµένων». 
  
   3. Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε 
µε το άρθρο 12 του ν. 4013/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συµφωνίας είναι 
δυνατή, ότι υπάρχουν βάσιµες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίανσης και 
ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 99 παρ. 2, αποφασίζει το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης για περίοδο όχι 
µεγαλύτερη των δύο (2) µηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συντρέχει 
περίπτωση, ορίζει µεσολαβητή, σύµφωνα µε το άρθρο 102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού 
δικαστηρίου δύναται µε πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του µεσολαβητή ή 
πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή για ένα (1) ακόµη µήνα». 
  
   4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 102 του ν. 3588/2007, όπως το εν 
λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, προστίθεται το εξής 
εδάφιο: 
  
   «Το προηγούµενο εδάφιο µπορεί να εφαρµοσθεί αναλογικά και µετά από αίτηση 
πιστωτή, αν δεν υπάρχει µεσολαβητής ή ο υπάρχων µεσολαβητής δεν προβαίνει σε 
σχετική ενηµέρωση του δικαστηρίου, µολονότι αποδεικνύεται ότι υπάρχουν οι 
προϋποθέσεις της ανάκλησης». 
  
   5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 103 του ν. 3588/ 2007, όπως το εν λόγω άρθρο 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, προστίθεται το εξής εδάφιο: 
  
   «Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει τη διατήρηση των αναγκαίων θέσεων εργασίας 
µέχρι την επικύρωση ή την απόρριψη του σχεδίου εξυγίανσης.» 
  
   6. Η παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε 
µε το άρθρο 12 του ν. 4013/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής: 
  



   «5. Στα προληπτικά µέτρα των προηγούµενων παραγράφων δύνανται να τίθενται 
εξαιρέσεις, αν συντρέχει σπουδαίος κοινωνικός λόγος, όπως, ενδεικτικά, προκειµένου να 
καταβληθούν σε πιστωτή ποσά που είναι αναγκαία για τη διατροφή τούτου ή της 
οικογένειάς του ή για την ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής άλλων προσώπων. 
Απαιτήσεις εργαζοµένων για µισθούς δεν καταλαµβάνονται από τα προληπτικά µέτρα, 
εκτός αν το δικαστήριο επεκτείνει την αναστολή της παραγράφου 1 και στις απαιτήσεις 
αυτές για σπουδαίο λόγο και για ορισµένο χρόνο ειδικά αναφερόµενους στην απόφαση.» 
  
   7. Στο άρθρο 103 του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 12 του ν. 4013/ 2011, προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής: 
  
   «7. Προληπτικά µέτρα που διατάχθηκαν σύµφωνα µε το παρόν άρθρο ή τυχόν 
προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε παύουν να ισχύουν µετά πάροδο δύο (2) µηνών από 
το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 101». 
  
   8. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών που αναφέρεται στο στοιχείο η' της παραγράφου 1 
του άρθρου 106ε του ν. 3588/2007, που προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 4013/2011, 
τροποποιείται σε προθεσµία τριών (3) µηνών. 
  
   9. Στην παρ. 1 του άρθρου 106ε του ν. 3588/2007, που προστέθηκε µε το άρθρο 12 
του ν. 4013/2011, προστίθεται στοιχείο i ως εξής: 
  
   «i. Την καταβολή συµπληρωµατικών ποσών προς εξόφληση απαιτήσεων σε περίπτωση 
βελτίωσης της οικονοµικής θέσης του οφειλέτη. Η συµφωνία θα πρέπει να ορίζει µε 
ακρίβεια τις προϋποθέσεις καταβολής των ποσών αυτών». 
  
   10. Η παρ. 3 του άρθρου 106ε του ν. 3588/2007, που προστέθηκε µε το άρθρο 12 του 
ν. 4013/2011, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «3. Η µη τήρηση της συµφωνίας εξυγίανσης από τον οφειλέτη δύναται να τίθεται ως 
διαλυτική αίρεση της συµφωνίας εξυγίανσης ή ως λόγος καταγγελίας της. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα δικαιώµατα που έχει κάθε πιστωτής κατά το κοινό δίκαιο για τις περιπτώσεις 
µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του οφειλέτη που αναλαµβάνονται ή διαµορφώνονται 
µε τη συµφωνία, καθώς και καθυστερηµένης ή πληµµελούς εκπλήρωσης, 
περιλαµβανοµένων των δικαιωµάτων καταγγελίας ή υπαναχώρησης». 
  
   11. Στο άρθρο 106στ του ν. 3588/2007, που προστέθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 
4013/2011, προστίθεται νέα παράγραφος 6: 
  
   «6. Για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου από την υποβολή 
της». 
  
   12. Το άρθρο 106η του ν. 3588/2007, όπως το εν λόγω άρθρο προστέθηκε µε το 
άρθρο 12 του ν. 4013/2011, τροποποιείται ως εξής: 
  
   α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 106η αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «3. Με την επικύρωση της συµφωνίας: 
   (α) Αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση ή το κώλυµα έκδοσης επιταγών που είχε 
επιβληθεί στον οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης. 
   (β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των πληµµεληµάτων της έκδοσης ακάλυπτης 
επιταγής και εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43), καθώς 
και της καθυστέρησης καταβολής οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία, εφόσον οι 
παραπάνω πράξεις έχουν τελεσθεί πριν από την υποβολή της αίτησης κατά το άρθρο 
100. Η αναστολή δεν υπόκειται στον χρονικό περιορισµό της παραγράφου 3 του άρθρου 
113 του Ποινικού Κώδικα και ισχύει για όσο χρονικό διάστηµα προβλέπεται να διαρκέσει 
η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη που απορρέουν από τη συµφωνία 
εξυγίανσης και υπό τον όρο της εµπρόθεσµης εκπλήρωσης των συµφωνηθέντων. 
  
   (γ) Προστίθεται νέα παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής: 
  



   «4. Σε περίπτωση πλήρους και εµπρόθεσµης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 
οφειλέτη που απορρέουν από τη συµφωνία εξυγίανσης εξαλείφεται το αξιόποινο των 
πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος». 
  
   (δ) Η παράγραφος 4 αναριθµείται σε παράγραφο 5. 
  
   13. Οι διατάξεις του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως τροποποιούνται 
µε τον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται και επί διαδικασιών εξυγίανσης που έχουν ήδη 
αρχίσει κατά την έναρξη εφαρµογής του. 
   Η προθεσµία των δύο (2) µηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 101, του Κώδικα 
αυτού, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται µε τον παρόντα νόµο, δεν 
συµπληρώνεται πριν από την παρέλευση ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, εκτός αν η προθεσµία των τεσσάρων (4) µηνών που προέβλεπε η 
αντικατασταθείσα παράγραφος 1 συµπληρώνεται νωρίτερα. 
  
Άρθρο 235 
Μεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
  
   Από την 1.6.2012: 
   α) Το σύνολο των αρµοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας 
Καταναλωτή (π.δ. 197/1997, Α' 156, σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 π.δ. 185/2009), που 
µεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύµφωνα µε την 
υποπερίπτωση ββ της περίπτωσης γ1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ 96/2010 
(Α' 170), µεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
   β) Όπου στο άρθρο 9 του ν. 3892/2010 (Α' 189), αναφέρεται το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, νοείται εφεξής το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας. 
   γ) Τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή υποστηρίζουν στο έργο της οι ακόλουθες 
υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
   που τις διέπουν: αα) Το Γραφείο Νοµικού Συµβούλου και ββ) Το Γραφείο Παρέδρου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
   δ) Οι δαπάνες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και 
εντέλλονται από την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου που εξυπηρετεί τη Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
   ε) Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή καθίσταται δικαιούχος των δράσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στον τοµέα προστασίας του 
καταναλωτή και ασκεί τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας ως δικαιούχου δράσεων στον τοµέα αυτόν, στο πλαίσιο του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 1 του 
ν. 3614/2007. Από 1.6.2012 η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή υποκαθίσταται στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρµογή δράσεων της Γενικής 
Γραµµατείας Καταναλωτή για τις οποίες έχει οριστεί µε οποιονδήποτε τρόπο δικαιούχος η 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
   στ) Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3297/2004 (Α' 259), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µε την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4013/2011 (Α' 204), η φράση «από τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 
  
Άρθρο 236 
∆ιοικητικές κυρώσεις για αγορανοµικές παραβάσεις 
  
   1. Το άρθρο 3 του ν. 3668/2008 (Α' 115) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Άρθρο 3 
∆ιαδικασία επιβολής προστίµου 
  
   1. Πρόστιµα µέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 
του νόµου αυτού επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της 
παράβασης. 
  



   2. Αν τα πρόστιµα της προηγούµενης παραγράφου υπερβαίνουν το ποσό των τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ιευθυντή της υπηρεσίας στην 
οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά 
όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης, τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που 
είναι αρµόδια για την επιβολή του προστίµου. Η απόφαση επιβολής προστίµου εκδίδεται 
µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης και 
κοινοποιείται αµελλητί στον παραβάτη. 
  
   3. Τα διοικητικά πρόστιµα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν άσκηση ποινικής 
δίωξης.» 
  
   2. Το άρθρο 8 του ν. 3668/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 8 
∆ιοικητικός και ∆ικαστικός Έλεγχος αποφάσεων επιβολής προστίµου 
  
   1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίµου για παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 του 
παρόντος νόµου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από την ηµέρα κοινοποίησής της. 
  
   2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, 
εφόσον η διαπίστωση έγινε από ελεγκτικό όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης. Το όργανο που επέβαλε το πρόστιµο οφείλει να διαβιβάσει στον αρµόδιο 
Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σχετική εισήγηση εντός προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής 
εκδίδεται µέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών από την άσκησή της. 
  
   3. Αν η παράβαση διαπιστώθηκε από ελεγκτικό όργανο της Περιφέρειας ή 
εποπτευόµενου από αυτήν φορέα, η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του 
Περιφερειάρχη στην Περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Η απόφαση του 
αρµόδιου Περιφερειάρχη επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε 
(45) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής, ύστερα από γνώµη της αρµόδιας 
Περιφερειακής Επιτροπής Εµπορίου. 
  
   4. Η Επιτροπή της προηγούµενης παραγράφου συνέρχεται και διατυπώνει τη γνώµη 
της υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και αφού 
προηγουµένως καλέσει εγγράφως, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
συνεδρίασή της, τον ενδιαφερόµενο να εκθέσει τις απόψεις του. Αν η Επιτροπή δεν 
εκδόσει την απόφασή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η σχετική απόφαση του 
Περιφερειάρχη εκδίδεται χωρίς τη γνώµη της Επιτροπής. 
  
   5. Η απόφαση του οργάνου των παραγράφων 2 και 3 υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον 
του αρµόδιου ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 του 
άρθρου 66 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Για το παραδεκτό της προσφυγής 
απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου µε το 20% του εκάστοτε επιβαλλόµενου προστίµου». 
  
   3. Μετά το άρθρο 8 του ν. 3668/2008 (Α' 115) προστίθεται άρθρο 8α ως εξής: 
  
«Άρθρο 8α 
  
   1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5, παράγραφος 1, και 7, παράγραφος 
10, του ν. 2323/1995 (Α'145) σε όσους παραβαίνουν τις αγορανοµικές διατάξεις που 
εκδίδονται σύµφωνα µε τα άρθρα 1, 1α, 2 και 35 του Αγορανοµικού Κώδικα, πέραν των 
ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Κώδικα 
αυτού, επιβάλλεται πρόστιµο από χίλια (1.000) ευρώ µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) 
ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, τις εν γένει συνέπειες που προκαλούνται 
σε βάρος των βλαπτοµένων από αυτή, το βαθµό υπαιτιότητας και την υποτροπή των 
παραβατών. 
  
   2. Τα άρθρα 3 και 8 εφαρµόζονται και για την επιβολή προστίµων της προηγούµενης 
παραγράφου. 



  
   3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
καθορίζεται ειδικότερα το ύψος του προστίµου που επιβάλλεται για καθεµία από τις 
παραβάσεις ή την κατηγορία παραβάσεων της παραγράφου 1, εντός των ορίων που 
προβλέπει αυτή, και µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά το πρόστιµο. 
  
   4. Τα ποσά των προστίµων της παραγράφου 1 εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κ.Ε.∆.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α' 90) και µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 
  
   4. Στο ν. 3728/2008 (Α' 258) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 
  
   α) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3728/2008 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για την περίπτωση θ, η αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης 
Ελέγχων για την επιβολή προστίµων τελεί υπό την επιφύλαξη της αντίστοιχης 
αρµοδιότητας της ∆ιεύθυνσης Κοστολόγησης και Έρευνας Αγοράς σύµφωνα µε το 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου». 
  
   β) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3728/2008, προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: «Επιπλέον είναι αρµόδια να επιβάλλει πρόστιµα, κατά την περίπτωση θ, 
για παράβαση διατάξεων που σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία είναι αρµόδια να 
ελέγχει». 
  
Άρθρο 237 
Συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. µε ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε. 
  
   1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Εταιρεία Αναπτύξεως Αλιείας - ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. 
Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική» µε αριθµό Μητρώου Α.Ε. 1016/01ΝΤ/Β/ 86/530 η 
οποία εποπτεύεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συγχωνεύεται µε απορρόφησή της από την ανώνυµη 
εταιρεία µε την επωνυµία «Οργανισµός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ανώνυµη Εταιρεία» 
(Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.) µε αριθµό Μητρώου Α.Ε. 41867/06/Β/98/45 που εποπτεύεται από τους 
ίδιους Υπουργούς. 
  
   2. Η συγχώνευση θα γίνει κατά παρέκκλιση των άρθρων 68-79α του κ.ν. 2190/20 
«περί Ανωνύµων Εταιρειών» και της λοιπής σχετικής νοµοθεσίας µε λογιστική ενοποίηση 
των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά εµφανίζονται στους 
Ισολογισµούς Μετασχηµατισµού των συγχωνευοµένων εταιρειών µε ηµεροµηνία 
30.11.2011. 
  
   3. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, της απορροφούµενης 
εταιρείας, όπως έχουν διαπιστωθεί στην από 31.1.2012 έκθεση διαπίστωσης λογιστικής 
αξίας της απορροφούµενης εταιρείας των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών κ.κ. Σεραφείµ 
Μακρή και Σταύρου Σαλούστρου, που έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 
5 του ν. 2166/1993 (Α' 137) ενοποιούνται µε τα στοιχεία της απορροφώσας. 
  
   4. Το µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας ύψους 33.800.000,00 ευρώ θα 
αυξηθεί λόγω της συγχώνευσης κατά το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου της 
απορροφούµενης εταιρείας ύψους 146.500,00 ευρώ πλέον 400,00 ευρώ µε 
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών της απορροφώσας εταιρείας, ενώ παράλληλα θα 
εκδοθούν 113 νέες ονοµαστικές µετοχές της απορροφώσας, ονοµαστικής αξίας 1.300,00 
ευρώ εκάστη, που θα δοθούν στο µέτοχο της απορροφούµενης εταιρείας έτσι ώστε το 
µετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης να 
ανέρχεται σε 33.946.900,00 ευρώ διαιρούµενο σε 26.113 ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 1.300,00 ευρώ. 
  
   5. Η Γενική Συνέλευση της απορροφώσας εταιρείας θα συνέλθει µετά την δηµοσίευση 
του παρόντος νόµου για να τροποποιήσει το «περί κεφαλαίου» άρθρο 3 του 
καταστατικού της εταιρείας και κάθε άλλο σχετικό άρθρο όπου απαιτείται. 
  
   6. Από 1.12.2011 όλες οι πράξεις της απορροφούµενης εταιρείας θεωρείται ότι 
διενεργούνται για λογαριασµό της απορροφώσας εταιρείας και τα ποσά αυτών 
µεταφέρονται µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. 



  
   7. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί του συνόλου της κινητής και 
ακίνητης περιουσίας της απορροφούµενης εταιρείας περιέρχονται, µετά την ολοκλήρωση 
της συγχώνευσης, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή 
συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στην απορροφώσα εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε., µε την 
επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας για δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες, η οποία 
έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του 
καταργουµένου και συγχωνευόµενου δι' απορροφήσεως φορέα, αλλά και την ευθύνη για 
τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του. 
  
   8. Από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η απορροφώσα Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της 
απορροφούµενης εταιρείας, η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. 
  
   9. Η µεταβίβαση της απορροφούµενης εταιρείας εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή και 
οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία. 
  
   10. Για τη συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών εφαρµόζονται, ως προς τις 
φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 
2166/1993. 
  
   11. Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων της απορροφούµενης εταιρείας λύονται µέσα σε 
τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
  
   12. Οι σκοποί της απορροφούµενης εταιρείας, όπως προκύπτουν από το άρθρο 4 του 
καταστατικού της (τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2062/7.10.2009), ανατίθενται από την 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην απορροφώσα εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 
  
   13. Όσον αφορά το προσωπικό των συγχωνευόµενων εταιρειών, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α' 180), καθώς και οι διατάξεις του 
άρθρου 34 παράγραφοι 6 και 7 του ν. 4024/2011 (Α' 226). 
  
   14. Οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις περί συγχωνεύσεως διατυπώσεις 
δηµοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και η 
απορροφούµενη ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε. διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε. 
  
   15. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφώσας εταιρείας εξουσιοδοτείται µε τον 
παρόντα νόµο να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της 
συγχώνευσης. 
  
Άρθρο 238 
Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ν. 4013/2011) 
  
   1. Στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (Α' 204) επέρχεται η ακόλουθη τροποποίηση: 
   Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης ι' της παραγράφου 2 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «ββ. Παρακολουθεί και αξιολογεί τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσίευση στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων δεδοµένων στοιχείων από τις 
αναθέτουσες αρχές και τους αρµόδιους δηµόσιους φορείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 11.» 
  
   2 α. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής: 
  
   «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µετά 
από εισήγηση του Προέδρου δύναται να ορίζονται έως τρία από τα τακτικά µέλη ως 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα οποία τελούν, για το λόγο αυτό, σε 
αναστολή άσκησης οποιουδήποτε έµµισθου δηµόσιου λειτουργήµατός τους.» 
  
   β. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «3. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται υπό ίδιο κωδικό στον 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα 



θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ρυθµίζονται µε τον ειδικό κανονισµό οικονοµικής 
διαχείρισης που καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα που 
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω 
προεδρικού διατάγµατος, η µισθοδοσία του προσωπικού και οι λειτουργικές δαπάνες της 
Αρχής θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και υποστηρίζονται από αυτό. Η Αρχή για τη 
συµµετοχή της στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, σε ευρωπαϊκά ή 
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, όπως στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007-2013, δύναται να χρηµατοδοτείται µέσω της συλλογικής απόφασης έργου 
(ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών της Αρχής στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο 
και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής 
σύµβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την 
πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό 
τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν 
πλήρως το κόστος λειτουργίας της Αρχής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, 
µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία 
κράτησης των ως άνω χρηµατικών ποσών. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά τον ανωτέρω 
τρόπο κατά το έτος 2011 µπορεί να µεταφέρονται και να αποτελούν έσοδα της Αρχής το 
2012 µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  
   3. Στο άρθρο 5 του ν. 4013/2011 (Α' 204) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: 
  
   «4. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 εφαρµόζεται αναλόγως για τα µέλη της 
Αρχής τακτικά και αναπληρωµατικά καθώς και για το προσωπικό της Αρχής. 
  
   5. Τα µέλη της Αρχής τακτικά και αναπληρωµατικά, καθώς και το προσωπικό της Αρχής 
δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν µε δόλο ή βαρειά αµέλεια ή παραβίασαν το 
απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους ή παρέβησαν το καθήκον εχεµύθειας του άρθρου 26 του 
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007).» 
  
   4. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4013/2011, η περίπτωση β' καταργείται και η 
περίπτωση γ' αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «γ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της Αρχής.» 
  
   5. Στο άρθρο 9 του ν. 4013/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 
  
   «6. α) Συνιστάται στην Αρχή θέση Γενικού ∆ιευθυντή, ο οποίος ασκεί τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 
   αα) προΐσταται των υπηρεσιών της Αρχής και συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία 
τους, 
   ββ) είναι διοικητικός προϊστάµενος του προσωπικού και 
   γγ) ασκεί τις αρµοδιότητες του Προέδρου, που του ανατίθενται µε απόφαση του 
τελευταίου. Έως το διορισµό του Γενικού ∆ιευθυντή ή αν αυτός ελλείπει, οι αρµοδιότητες 
που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις αα) και ββ) ασκούνται από τον Πρόεδρο της 
Αρχής. 
   β) Προσόντα διορισµού στη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή είναι µεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών σε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της Αρχής και πενταετής 
τουλάχιστον σχετική εµπειρία. Με την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, η οποία 
εκδίδεται από την Αρχή και δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες, 
µπορεί να καθορίζονται πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 
   γ) Ο Γενικός ∆ιευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζεται 
για πενταετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά µε απόφαση της Αρχής. Η 
θητεία του Γενικού ∆ιευθυντή µπορεί να διακόπτεται πριν από τη λήξη της για λόγους 



που ανάγονται σε αδυναµία ή σε πληµµελή εκπλήρωση των καθηκόντων του, µε πράξη 
του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής. 
   δ) Υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή µπορεί να είναι και δηµόσιοι 
υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόµενοι σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός 
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/ 1995 (Α' 247). Ο Γενικός 
∆ιευθυντής επιλέγεται από την Αρχή και διορίζεται µε απόφαση του Προέδρου, κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή 
εισηγείται στην Αρχή τριµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφασή της και 
αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής, ένα µέλος της και ένα µέλος του Α.Σ.Ε.Π. 
   ε) Αν ο Γενικός ∆ιευθυντής προέρχεται από φορέα του δηµόσιου τοµέα, µετά από τη 
λήξη και τη µη ανανέωση της θητείας του, µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, 
επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στον φορέα προέλευσης και 
καταλαµβάνει κενή οργανική θέση αντίστοιχη µε τη θέση που κατείχε στον ίδιο φορέα ή, 
αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαµβάνει προσωποπαγή θέση µε την ίδια σχέση 
εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται µε την 
ίδια απόφαση. Η υπηρεσία του στη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της Αρχής αποτελεί 
πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και λαµβάνεται υπόψη για την 
περαιτέρω βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση 
προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης. 
   στ) Οι αποδοχές του Γενικού ∆ιευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
  
Άρθρο 239 
Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων υπηρεσιών από τη Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου 
  
   1. Στο Τµήµα Θεσµικών Ρυθµίσεων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µεταφέρονται οι αρµοδιότητες της 
περίπτωσης ε' του άρθρου 12 του π.δ. 138/1993 (Α' 55) όπως προστέθηκε µε την 
περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του π.δ. 346/1998 (Α' 230), πλην της 
συλλογής και αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στατιστικών στοιχείων δηµοσίων 
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, που ασκείται από το Τµήµα Προγραµµατισµού και 
στοιχείων της ίδιας ∆ιεύθυνσης. 
  
   2. Η σύναψη και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών κατά την έννοια του 
π.δ. 60/2007 (Α' 64) µπορεί να είναι, είτε κεντρική, όταν διενεργείται από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου) είτε 
αποκεντρωµένη, όταν διενεργείται από οποιονδήποτε άλλο φορέα του δηµοσίου τοµέα 
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β ν. 2362/1995 (Α' 247). 
  
   3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίνεται Κανονισµός Υπηρεσιών 
∆ηµοσίου µε τον οποίο ρυθµίζονται οι διαδικασίες για τη σύναψη και εκτέλεση των 
δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών των ανωτέρω παραγράφων και περιέχει ιδίως: α) τους 
όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή 
υπηρεσιών, τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια συµµετοχής, β) τους ειδικότερους 
όρους συµµετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη προϋπόθεση ή διαδικαστική 
ενέργεια µέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της απευθείας ανάθεσης της 
υπηρεσίας, την ευθύνη του οικονοµικού φορέα (παρόχου) µετά την οριστική παραλαβή 
της υπηρεσίας, γ) τις προϋποθέσεις καταβολής εγγύησης, τον τύπο, το ύψος, τους 
υπόχρεους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των 
υπηρεσιών, δ) τις προθεσµίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις ασκήσεως ενδικοφανούς 
προσφυγής, ε) το ύψος της προκαταβολής επί της συµβατικής αξίας, τις προθεσµίες 
απόδοσης λογαριασµού, τους διάφορους τρόπους πληρωµής και κάθε άλλο θέµα που 
αφορά την αποπληρωµή του τιµήµατος της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, στ) τις 
προθεσµίες των επί µέρους διαδικασιών, τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που 
συµµετέχουν στη σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών των επί 
µέρους φορέων, τον τρόπο διοικητικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν µέχρι 
την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, τις χρηµατικές κυρώσεις (πρόστιµα, 
κατάπτωση ποινικής ρήτρας ή εγγυοδοσίας κ.λπ., αποκλεισµό εν όλω ή εν µέρει κ.λπ.), 



οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση στους µη εκπληρώνοντες τις ανειληµµένες 
υποχρεώσεις τους και κάθε άλλο θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 
Μέχρι την έκδοση του ως άνω Κανονισµού Υπηρεσιών εφαρµόζεται αναλογικά το π.δ. 
118/2007 (Α' 150) ή οι οικείοι Κανονισµοί προµηθειών ή υπηρεσιών φορέων κατά 
περίπτωση. 
  
   4. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου), συνάπτονται και εκτελούνται συµβάσεις υπηρεσιών, που η δαπάνη τους 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό, τους προσαρτηµένους σε αυτόν ειδικούς 
προϋπολογισµούς και λογαριασµούς, τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων, καθώς 
και κάθε αποκεντρωµένη δηµόσια σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια 
της παραγράφου 2, εφόσον εγκριθεί, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Η ως 
άνω αρµοδιότητα ασκείται από το Τµήµα Ιατρικών Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού της 
∆ιεύθυνσης Προµηθειών Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού και Επιστηµονικών 
Οργάνων, που µετονοµάζονται σε Τµήµα Ιατρικών Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και 
Παροχής Υπηρεσιών και ∆ιεύθυνση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργάνων και 
Παροχής Υπηρεσιών, αντίστοιχα. 
  
   5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού παρέχεται 
η ευχέρεια για τη σύναψη και εκτέλεση ενοποιηµένων δηµοσίων συµβάσεων παροχής 
υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών περισσοτέρων φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995. 
  
   6. Από τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α. 
  
   7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του π.δ. 60/2007 (Α' 64) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εκτίµηση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής 
του παρόντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας διαβιβάζει 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο µέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή 
στατιστική κατάσταση, καταρτισµένη σύµφωνα µε το άρθρο 57, σχετικά µε τις συµβάσεις 
δηµοσίων προµηθειών και υπηρεσιών, αντίστοιχα, που έχουν συνάψει οι αναθέτουσες 
αρχές κατά το προηγούµενο έτος». 
  
   8. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3886/2010 (Α' 173) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «6. Ως αρµόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται το 
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων, και το 
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τις συµβάσεις κρατικών 
προµηθειών και υπηρεσιών.» 
  
Άρθρο 240 
Ρυθµίσεις για την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και Μ.Ο.∆. Α.Ε. 
  
   1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου πέµπτου του ν. 3912/2011 (Α' 17) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα των ανωτέρω 
θέσεων. Με την προκήρυξη µπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω από το ∆.Σ. της 
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.: α) τα ειδικότερα προσόντα και β) ο βασικός ή µεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών που ζητείται για κάθε προς πλήρωση θέση σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
επιχειρησιακές ανάγκες της. Η κατά περίπτωση σχετική αιτιολογία ελέγχεται από το 
Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). 
   Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από ένα µέλος 
του ΑΣΕΠ, ως πρόεδρο, και δύο µέλη που υποδεικνύονται από το ∆.Σ. της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., 
τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τα µέλη του ΑΣΕΠ ορίζονται από την ολοµέλεια του. 
   Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το ∆.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και καθορίζει τον 
αριθµό και τις ειδικότητες των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και τα αναγκαία προσόντα 
και δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων 



Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη 
αποστέλλεται πριν από τη δηµοσίευση της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει 
από άποψη νοµιµότητας εντός δέκα (10) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των 
δέκα (10) ηµερών τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π. Οι σχετικοί πίνακες των 
επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. προς έλεγχο νοµιµότητας και κύρωση. Σε 
περίπτωση περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες θέσεις καταρτίζεται 
σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο οποίος ισχύει για ένα έτος από την κύρωση των 
πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. Η ισχύς του πίνακα µπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος 
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 
(Α' 40) και των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α' 54), 
στις διαδικασίες προσλήψεων κατά την παρούσα παράγραφο δεν εφαρµόζονται οι 
εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις περί προσλήψεως προσώπων που εµπίπτουν σε 
ειδικές ή προστατευόµενες κατηγορίες. 
   Εάν οι θέσεις ευθύνης που ορίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας δεν καταστεί 
δυνατό να καλυφθούν µε τον οριζόµενο στη παράγραφο 3 τρόπο, η πλήρωσή τους 
προκηρύσσεται από το ∆.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 
33/2006 (Α' 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α' 40) και των παραγράφων 20 και 
21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α' 54), η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του 
∆.Σ. µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου απευθείας στη θέση ευθύνης, κατόπιν 
εισηγήσεως Επιτροπής Προσλήψεως ∆ιευθυντικών Στελεχών που συγκροτείται από ένα 
σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται από την Ολοµέλεια του, από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 
και το Γενικό ∆ιευθυντή της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. Η πρόσληψη γίνεται σε µία από τις 
συνιστώµενες µε το πρώτο εδάφιο θέσεις. 
   H επιλογή νοµικών συµβούλων, που καλύπτουν τουλάχιστον δύο από τις συνιστώµενες 
µε το πρώτο εδάφιο θέσεις, γίνεται από το ∆.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., µετά από εισήγηση 
της επιτροπής επιλογής προσωπικού (µε τη συµµετοχή ως προέδρου του µέλους του 
Α.Σ.Ε.Π.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο δεύτερο του ν. 
1649/1986 (Α' 149) και των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280), του άρθρου 11 του ν. 
3833/2010 (Α' 40) και των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 
(Α' 54), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και µετά από συνέντευξη στην 
οποία καλούνται όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Η 
διεκπεραίωση τυχόν υποχρεώσεων που προβλέπει το δηµόσιο λογιστικό δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαδικασίας προκηρύξεως των θέσεων.» 
  
   2. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α' 314), που προστέθηκε µε το 
άρθρο 17 περίπτωση Α' του ν. 4013/2011 (Α' 204), αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Επίσης, εξαιρείται η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία Μονάδα Οργάνωσης της 
∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων «Μ.Ο.∆. Α.Ε.» και η ανώνυµη εταιρεία µε την 
επωνυµία Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), µε 
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3899/2010, οι οποίες εφαρµόζονται 
και για τους εργαζόµενους σε αυτήν». 
  
   3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του δεύτερου άρθρου του ν. 3912/2011 
(Α'17) πριν την τελεία, τίθεται κόµµα και προστίθεται η φράση «ο οποίος υποστηρίζεται 
από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας». 
  
Άρθρο 241 
Ρύθµιση θεµάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις (ν. 3299/2004) 
  
   1. α. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια που 
υποβλήθηκαν µέχρι και τις 29.1.2010 στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, είτε µεµονωµένα είτε σωρευτικά µε µία αίτηση και ολοκληρώθηκαν πριν τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
3299/2004, χωρίς την προϋπόθεση της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
νόµου αυτού, ανεξάρτητα αν εκκρεµεί, είναι σε διαδικασία εξέτασης ή έχουν εκδοθεί 
απορριπτικές αποφάσεις, λόγω µη πλήρωσης της προϋπόθεσης της ως άνω περίπτωσης 
α'. Η ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων τεκµηριώνεται µε την προσκόµιση του 
πρακτικού σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ. 
   β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
καθορίζεται ενιαίο ενισχυόµενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισµού 
από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και κατά την ολοκλήρωσή τους, µε κριτήρια την 



περίοδο υλοποίησης, την ονοµαστική ισχύ τους, το είδος του µηχανολογικού εξοπλισµού 
τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους. 
  
   2. Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια που έχουν 
ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου όπως τεκµηριώνεται µε την 
προσκόµιση του πρακτικού σύνδεσης µε τη ∆ΕΗ και για λοιπά επενδυτικά σχέδια που 
υποβλήθηκαν για την υπαγωγή τους στο ν. 3299/2004, χωρίς την ταυτόχρονη υποβολή 
και των ειδικών δικαιολογητικών που προβλέπονται στις σχετικές κανονιστικές 
αποφάσεις, εάν τα εν λόγω δικαιολογητικά εκδόθηκαν µεταγενέστερα, αλλά η αίτηση για 
την έκδοσή τους είχε υποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες πριν την υποβολή της αίτησης 
ένταξης, εξετάζονται ανεξάρτητα αν εκκρεµούν, είναι σε διαδικασία εξέτασης ή έχουν 
εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις, λόγω τη µη έγκαιρης υποβολής των δικαιολογητικών 
αυτών. Επιπλέον εξετάζονται τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία η υποχρέωση 
προσκόµισης των εν λόγω δικαιολογητικών καταργήθηκε µεταγενέστερα µε τροποποίηση 
του θεσµικού πλαισίου. 
  
   3. Για την επανεξέταση των επενδυτικών σχεδίων των παραγράφων 1 και 2 απαιτείται 
η υποβολή σχετικής αίτησης των ενδιαφεροµένων εντός τριών (3) µηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 
  
   4. α. Οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, καθώς και οι αποφάσεις 
συµµόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις, για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί ή 
θα υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και των νόµων 2601/1998 και 1892/1990, 
εκδίδονται κατόπιν γνωµοδότησης των Γνωµοδοτικών Επιτροπών της παραγράφου 15 
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Ο αρµόδιος Υπουργός, µπορεί να παραπέµπει στην 
Γνωµοδοτική Επιτροπή, αποφάσεις τροποποιήσεων, ολοκληρώσεων και έναρξης 
παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων όταν το κρίνει αναγκαίο. 
   β. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται η λειτουργία των Γνωµοδοτικών Επιτροπών της 
παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Οι εν λόγω Επιτροπές, τα µέλη των 
οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα έντεκα (11), ανασυγκροτούνται µε απόφαση 
του αρµοδίου οργάνου εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος. 
  
   5. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσµία ολοκλήρωσης των επενδυτικών 
σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α' 81) και 3299/2004, 
ανεξάρτητα αν έχει συµπληρωθεί η αρχική ή κατά παράταση προθεσµία ολοκλήρωσης. Η 
εν λόγω παράταση παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του 
άρθρου 18 του ν. 4013/2011, η οποία ισχύει και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 
2601/1998. 
  
   6. Σε περίπτωση έλλειψης ταµειακής ρευστότητας του οφειλέτη, το ∆ηµόσιο µπορεί να 
εξοφλείται για βεβαιωµένες οφειλές προς αυτό από επιστροφή επιχορήγησης των νόµων 
1892/1990 (Α' 101), 2601/1998 (Α' 81), 3299/2004 (Α' 261) και 3908/2011 (Α' 8), µε 
µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, χωρίς 
αντάλλαγµα. 
   Η αξία των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων αποτιµάται, µε δαπάνες του 
οφειλέτη, από δύο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή, κατά περίπτωση, από δύο εκτιµητές 
του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, που δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση από 
τον οφειλέτη. Από την αξία αυτή εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωµένες οφειλές, άλλως οι 
τυχόν εναποµένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοιχεία του 
οφειλέτη ή από εγγυήσεις τρίτων. 
   Η µεταβίβαση και η εκχώρηση των στοιχείων του παρόντος άρθρου, η οποία εξαιρείται 
από κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο, στον οποίο συµπεριλαµβάνεται ο φόρος µεταβίβασης, ο 
φόρος εισοδήµατος ή υπεραξίας, από τέλη µεταγραφής καθώς και από κάθε άλλο φόρο, 
τέλος, δικαίωµα ή εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων, γίνεται κατά τις κείµενες 
διατάξεις. 
   Τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων και έµµισθων ή άµισθων υποθηκοφυλάκων και 
κτηµατολογικών γραφείων, τα οποία περιορίζονται στο ένα πέµπτο (1/5) αυτών που 
καθορίζονται κάθε φορά, δεν µπορούν να είναι ανώτερα των πεντακοσίων (500) ευρώ 
κατά περίπτωση και βαρύνουν τον µεταβιβάζοντα οφειλέτη. Η αµοιβή του παριστάµενου 
δικηγόρου, εξαιρουµένων των παρακρατούµενων εισφορών για ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά ταµεία, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 



   Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας καθορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης της έλλειψης ταµειακής ρευστότητας του 
οφειλέτη, η διαδικασία αποδοχής εκ µέρους του ∆ηµοσίου της µεταβίβασης αντί 
καταβολής και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
  
   7. H υποπερίπτωση αα' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
παράγραφος 1 περίπτωση α υποπερίπτωση αα' του ν. 3908/2011 (Α' 8) τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
  
   «αα Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες 
αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το (60%) του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών ταυ 
επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το 
ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%». 
  
   8. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 τροποποιείται ως ακολούθως: 
  
   «Οι παρεχόµενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του παρόντος νόµου, περιλαµβανοµένων 
και των ενισχύσεων σε συνεργαζόµενες ή συνδεδεµένες επιχειρήσεις, όπως οι έννοιες 
αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της 
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, δεν µπορούν να υπερβούν σωρευτικά κατά τη 
διάρκεια µιας τετραετίας το όριο των δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ για 
µεµονωµένη επιχείρηση και των είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) ευρώ για το σύνολο 
των συνεργαζόµενων ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που 
υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών 
σχεδίων Γενικής Επιχειρηµατικότητας τα προαναφερόµενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο». 
  
   9. To άρθρο 7 παράγραφος 3 του ν. 3908/2011 τροποποιείται ως ακολούθως: 
  
   «3. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που αφορά τις φορολογικές απαλλαγές των δύο 
εξαµηνιαίων περιόδων του εποµένου έτους για τα επενδυτικά σχέδια του άρθρου 6 του 
παρόντος ορίζεται έως και το τριπλάσιο των συνολικών κονδυλίων των κατ' έτος 
οριζόµενων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης.» 
  
   10. Το άρθρο 8 παράγραφος 7 περίπτωση δ' του ν. 3908/2011 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
  
   «7. Λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονοµική κατάσταση, η υποχρέωση για την 
υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά τη φάση υποβολής της 
πρότασης επενδυτικού σχεδίου αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, διάστηµα που µπορεί να 
παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
   Στην περίπτωση που στο χρηµατοδοτικό σχήµα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται 
µεσοµακροπρόθεσµο δάνειο και ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει τη σχετική 
έγκριση κατά το χρόνο υποβολής της πρότασης, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται, κατά 
τα προβλεπόµενα στην υ.α. 17299/ 20.4.2011 (Β' 652/20.4.2011), µε επιτόκιο 
αναφοράς το ισχύον µέσο επιτόκιο της αγοράς κατά τον προηγούµενο µήνα από τον 
µήνα υποβολής της πρότασης. Το ως άνω αναφερόµενο επιτόκιο ισούται µε το µέσο 
επιτόκιο για επιχειρηµατικά δάνεια χωρίς καθορισµένη διάρκεια, όπως αυτό 
δηµοσιοποιείται στον Πίνακα 1 (Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων 
σε ευρώ) στο επίσηµο µηνιαίο δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος (∆ελτίο Τύπου: 
Τραπεζικά Επιτόκια καταθέσεων και δανείων). 
   Στις περιπτώσεις αυτές το δάνειο πρέπει να έχει εγκριθεί από τη χρηµατοδοτούσα 
τράπεζα ή το χρηµατοδοτικό οργανισµό πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, η 
οποία δεν µπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστηµα πέραν των έξι µηνών από την 
έκδοση του οριστικού πίνακα αποτελεσµάτων. Το επενδυτικό σχέδιο δεν αξιολογείται εκ 
νέου. 
   Στις περιπτώσεις εκείνες που ο φορέας της επένδυσης αποφασίζει να µην λάβει τελικά 
δάνειο για τη χρηµατοδότηση της υλοποίησής του, οφείλει να το γνωρίσει γραπτώς στην 
αρµόδια Υπηρεσία πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και να επικαιροποιήσει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκµηριώνουν την κάλυψη της αυξηµένης ίδιας 
συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση δεν µεταβάλλεται και ελέγχεται από την 
υπηρεσία η δυνατότητα του φορέα για κάλυψη της ίδιας συµµετοχής. 



   Το επενδυτικό δάνειο µπορεί να λαµβάνεται και σε συνάλλαγµα. 
   Τα ανωτέρω οριζόµενα εφαρµόζονται τόσο στα Γενικά, όσο και στα Ειδικά καθεστώτα 
του 3908/2011, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά στις υπουργικές αποφάσεις προκήρυξής 
τους». 
  
   11. Στο άρθρο 11 του ν. 3908/2011 προστίθεται παράγραφος 8, ως ακολούθως: 
  
   «8. Επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο µιας εκ των εξαµηνιαίων 
προσκλήσεων, συγκεντρώνουν και εκπληρώνουν τους τυπικούς και ουσιαστικούς όρους 
και προϋποθέσεις υπαγωγής, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 
8/Α/1.2.2011) και στο π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14.4.2011), αλλά ωστόσο δεν υπάγονται 
λόγω εξάντλησης των σχετικών διαθεσίµων πόρων της περιόδου, τότε δίδεται δικαίωµα 
υποβολής στον αµέσως επόµενο κύκλο υποβολών, χωρίς την υποχρέωση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3908/2011, περί της καταβολής χρηµατικού ποσού 
(παραβόλου). Η ανωτέρω πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του 
επενδυτικού σχεδίου δεν µεταβάλλεται. Παράλληλα µε την κατάρτιση και δηµοσιοποίηση 
του οριστικού πίνακα κατάταξης κάθε κύκλου, καταρτίζεται από την υπηρεσία και πίνακας 
των επιλαχουσών προτάσεων, που κατέχουν το ανωτέρω δικαίωµα επανυποβολής». 
  
   12. Στο άρθρο 11 του ν. 3908/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως ακολούθως: 
  
   «9. Οι προθεσµίες για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που αναφέρονται στο 
άρθρο 4 του π.δ. 33/2011 «∆ιαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών 
σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ 83/Α/14. 4.2011) ορίζονται ως 
αποκλειστικές». 
  
   13. Στο άρθρο 11 του ν. 3908/2011 προστίθεται παράγραφος 10, ως ακολούθως: 
  
   «10. Για λόγους διαφάνειας και δηµοσιότητας, µε ευθύνη της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
δηµοσιοποιούνται αµελητί στην ιστοσελίδα της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του π.δ. 
33/2011 (ΦΕΚ 83/ Α/14-4-2011) στοιχεία για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στους 
νόµους 3299/2004 και 3908/2011 και σχετίζονται µε τη ροή υλοποίησης των 
επενδύσεων. Συγκεκριµένα δηµοσιοποιούνται στοιχεία που αφορούν τις ηµεροµηνίες 
υπαγωγής, αιτήσεων και πραγµατοποίησης ελέγχων, διενέργειας εκταµιεύσεων και 
ολοκλήρωσης των επενδύσεων, καθώς και ηµεροµηνίες διενέργειας ελέγχων στις 
περιπτώσεις τήρησης των όρων των µακροχρόνιων υποχρεώσεων». 
  
   14. Το άρθρο 12 παράγραφος 5, τελευταίο εδάφιο του ν. 3908/2011 τροποποιείται ως 
ακολούθως: 
  
   «Οι αποζηµιώσεις των µελών των Μητρώων Αξιολογητών και Ελεγκτών των άρθρων 7 
και 11 αντίστοιχα του Π.∆. 33/2011 (Α' 83) καθορίζονται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις σχετικά µε τις προϋποθέσεις και τα ανώτατα όρια αµοιβών στο ∆ηµόσιο και 
βαρύνουν το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων». 
  
   15. Προστίθεται νέο άρθρο 14Β στο ν. 3908/2011 ως ακολούθως: 
  
   «Άρθρο 14Β 
Προϋποθέσεις και διαδικασίες τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού Αντικειµένου 
  
   Αίτηµα τροποποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου δύναται να υποβληθεί 
άπαξ καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. 
   Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτηµα τροποποίησης όταν γίνονται µεταβολές 
του εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µεταξύ κατηγοριών ενεργειών, 
µε την προϋπόθεση ότι οι µεταβολές αυτές στο σύνολο τους δεν θα ξεπερνούν το 10% 
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. 
   Σε περίπτωση που η τροποποίηση φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου επιφέρει 
µεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει 
στην Υπηρεσία σχετικό αίτηµα τροποποίησης. 
   Τα αιτήµατα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία και δύναται να γίνουν αποδεκτά υπό 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 



   α) να µην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείµενο 
της αξιολόγησης και της βαθµολόγησης του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες 
καινοτοµίας, δηµιουργούµενες θέσεις απασχόλησης), 
   β) να µην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην 
απόφαση υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γίνει αποδεκτή), 
   γ) να µην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επί µέρους κατηγοριών δαπανών όπως 
αυτά προσδιορίζονται από το ν. 3908/2011 και τις κάθε φορά τροποποιήσεις του. 
   Προκειµένου ένα αίτηµα τροποποίησης να γίνεται δεκτό θα πρέπει επιπλέον να 
διασφαλίζεται ότι: 
   α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και διατηρείται ο 
ολοκληρωµένος χαρακτήρας της, 
   β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης, 
   γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούµενου προϋπολογισµού, ούτε αύξηση του 
ύψους του ποσού της ενίσχυσης. 
   Το αίτηµα τροποποίησης υποβάλλεται από το δικαιούχο της ενίσχυσης προς την 
Υπηρεσία, µέσω του ΠΣΚΕ-Επ συνοδευόµενο από αιτιολόγηση της σκοπιµότητάς του, 
καθώς και σχετικές προσφορές, προτιµολόγια, prospectus, τα οποία αιτιολογούν τις 
µεταβολές στο κόστος. 
   Η Υπηρεσία εξετάζει το αίτηµα στην ουσία του και αποφασίζει για την µερική ή ολική 
αποδοχή ή απόρριψή του εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µήνα από την 
υποβολή και παραλαβή του. 
   Στην περίπτωση που η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικά ή µερικά, 
εκδίδει τροποποίηση της υ.α. Υπαγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενηµερώνει εγγράφως 
τον επενδυτή για τη µη αποδοχή του αιτήµατος του και αιτιολογεί την απόφασή της. 
   Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας ή της έδρας της επιχείρησης, είτε κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, είτε µετά από την ολοκλήρωση της 
επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε προηγούµενη έγγραφη 
ενηµέρωση της Υπηρεσίας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστηµα έως 5 ετών 
από την ολοκλήρωση της επένδυσης». 
  
   16. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 προστίθεται παράγραφος που έχει ως 
εξής: 
  
   «Με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δύναται να 
παρατείνεται η προθεσµία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών 
Σχεδίων.» 
  
Άρθρο 242 
Τροποποίηση διατάξεων Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. - ν. 
3614/2007) 
  
   1. Στο τέλος της παραγράφου ιδ' του άρθρου 2 του ν. 3614/2007 (Α' 267) προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: «και τηρεί πληροφοριακό σύστηµα σώρευσης κρατικών ενισχύσεων για 
την παρακολούθηση της τήρησης των κανονισµών κρατικών ενισχύσεων». 
  
   2. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007, µετά τη 
φράση «, ν.3156/2003» προστίθεται η φράση «, καθώς και του παρόντα νόµου». 
  
   3. Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12 ως 
ακολούθως: 
  
   «10.α. Στις περιπτώσεις συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων στις διακηρύξεις 
υποχρεωτικά περιλαµβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3669/2008 (Α'116)». 
   β. Στις συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων που έχουν προκηρυχθεί 
έως 15.3.2012 χωρίς πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξη, δύναται να 
χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 
1 του άρθρου 51 του ν. 3669/2008, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις 
εκατό (10%) του ολικού ποσού της σύµβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.), έναντι 
ισόποσης εγγυητικής επιστολής. 
  
   11. Για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, που εκτελούν ως δικαιούχοι το ∆ηµόσιο, τα 
Ν.Π.∆.∆., οι Ο.Τ.Α., οι σύνδεσµοι ή επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., οι µη εισηγµένες στο 



χρηµατιστήριο Ανώνυµες Εταιρείες του δηµοσίου, δύναται να συµπεριλαµβάνεται στο 
ποσό που χορηγείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) και το ποσό του 
µη επιλέξιµου για συγχρηµατοδότηση Φ.Π.Α. 
   Η δυνατότητα αυτή αποτελεί όρο χρηµατοδότησης της πράξης και περιλαµβάνεται στην 
απόφαση ένταξης και στο σύµφωνο αποδοχής όρων. Ο Φ.Π.Α. που καταβάλλεται στους 
ως άνω δικαιούχους από το Π.∆.Ε. και στη συνέχεια συµψηφίζεται ή επιστρέφεται 
σύµφωνα µε τις κείµενες περί Φ.Π.Α. διατάξεις, αποτελεί οφειλή προς το δηµόσιο, η 
οποία εκκαθαρίζεται µετά την ολοκλήρωση και επιστρέφεται από το δικαιούχο στα έσοδα 
του Π.∆.Ε. ή συµψηφίζεται µε αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις του φορέα εκτέλεσης από 
εθνικούς πόρους του Π.∆.Ε. Στην ίδια υποχρέωση εκκαθάρισης υπάγονται και τυχόν 
προηγηθείσες χρηµατοδοτήσεις του Π.∆.Ε. για ποσά µη επιλέξιµου Φ.Π.Α. των ως άνω 
φορέων από το έτος 2011 και µετά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθµίζονται οι περιπτώσεις εφαρµογής της 
παρούσας διάταξης, η διαδικασία χρηµατοδότησης, ο τρόπος εκκαθάρισης και κάθε 
σχετικό θέµα. 
  
   12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και του καθ' ύλην αρµόδιου Υπουργού µπορεί να εκχωρείται µέρος των 
πιστώσεων Εθνικής ή/και Κοινοτικής Συµµετοχής του ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο πλαίσιο της κεντρικής διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου 53α του Κανονισµού 
1605/2002 (EE L 248 της 16.9.2002, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη 
δηµιουργία Ταµείων Εγγυήσεων ή/και ∆ανείων για έργα που εκτελούνται στην Ελληνική 
Επικράτεια.» 
  
   4. α) Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 (Α' 267) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «3. Οι προκαταβολές και οι ενδιάµεσες πληρωµές των δικαιούχων για την υλοποίηση 
των πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας και το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν 
κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε 
τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία. Στην 
περίπτωση αυτή παραµένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας για είσπραξη χρηµάτων, χωρίς όµως τον όρο της 
παρακράτησης. 
   Οι τελικές πληρωµές των ανωτέρω δικαιούχων, µετά την ολοκλήρωση του έργου, 
δύνανται να κατάσχονται, συµψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για 
λογαριασµό του δικαιούχου και καταβάλλονται µε την υποχρεωτική προσκόµιση 
αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
   Ο διατάκτης της πληρωµής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωµής ορίζει 
ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εµπίπτει στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και αν η 
πληρωµή αφορά προκαταβολή, ενδιάµεση ή τελική πληρωµή. 
   Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόµισης, κατά την πληρωµή, αποδεικτικού 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας οι δικαιούχοι: 
   αα) άµεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτασης, 
ζώων ή παραγωγής, και ειδικών µέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
   ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των µέτρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει 
έκτασης, ζώων ή παραγωγής και 
   γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των µέτρων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι 
οποίοι δεν είναι επιτηδευµατίες.» 
  
   β) Η διάταξη της παραγράφου α εφαρµόζεται και στις προσκλήσεις ενισχύσεων που 
έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και απαιτούν την προσκόµιση 
αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, προκειµένου να καταβληθεί 
η ενίσχυση στον δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει 
διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται µε την παρούσα παράγραφο, καταργείται. 
  
   5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α' 206) 
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Ειδικά για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και 
προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013, δεν απαιτείται η προηγούµενη έκδοση της ως άνω 
απόφασης, αλλά ο καθορισµός των ως άνω στοιχείων γίνεται µε την προβλεπόµενη στο 



άρθρο 7 του ν. 3614/2007 απόφαση ένταξης. Για τα ερευνητικά έργα, τις δράσεις και τα 
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του 
αρµοδίου φορέα ή µε ιδιωτικά κονδύλια, ο καθορισµός των ως άνω στοιχείων γίνεται µε 
απόφαση του υπουργού που εποπτεύει τον αρµόδιο φορέα που συνάπτει τη σύµβαση.» 
  
   6. Στο πλαίσιο συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 που έχουν 
σκοπό την ενίσχυση και στήριξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας νέων, τη στήριξη της 
µαθητείας νέων και της απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας, τον επαγγελµατικό 
προσανατολισµό και επαναπροσανατολισµό, τη στήριξη και προώθηση της νεανικής 
καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας και που γενικότερα συντελούν στην πνευµατική, 
οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη και ανάπτυξη των νέων κατά την έννοια της 
περίπτωσης α' του άρθρου 13 του ν. 3896/2010 (Α' 207) είναι δυνατή η χορήγηση 
υποτροφιών από τους δικαιούχους των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων σε µαθητές της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατόχους απολυτηρίου τίτλου λυκείου, φοιτητές και 
σπουδαστές, αποφοίτους Α.Ε.Ι. και αποφοίτους σχολών επαγγελµατικής κατάρτισης, 
καθώς και ερευνητές. Οι υποτροφίες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της 
εκάστοτε συγχρηµατοδοτούµενης πράξης, µέσω των πόρων του Κεντρικού Λογαριασµού 
Ε.Σ.Π.Α. 
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις 
χορήγησης των υποτροφιών, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων, το 
ύψος των χορηγούµενων υποτροφιών και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή 
της παρούσας παραγράφου. 
  
   7. Σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα πρακτικής άσκησης ή µαθητείας, οι µαθητευόµενοι 
και ασκούµενοι κατά τη διάρκεια της µαθητείας ή της πρακτικής άσκησης, ασφαλίζονται 
στο Ι.Κ.Α. για την περίπτωση ατυχήµατος, οφειλοµένου σε συµβάν που επήλθε κατά την 
εκτέλεση της µαθητείας ή της άσκησης και εξ αφορµής αυτών. Οι ασφαλιστικές εισφορές 
για την ασφάλιση που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο ορίζονται στο 1% του 
εκάστοτε τεκµαρτού ηµεροµισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. και 
βαρύνουν τον δικαιούχο του συγχρηµατοδοτούµενου έργου. Οι ασφαλιστικές εισφορές 
για την κατά τα ανωτέρω ασφάλιση χρεώνονται στον προϋπολογισµό της σχετικής 
συγχρηµατοδοτούµενης πράξης και βαρύνουν τον Κεντρικό Λογαριασµό ΕΣΠΑ. Οι 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του α.ν. 1846/1951 (Α' 179) εφαρµόζονται 
αναλόγως και για το φορέα υποδοχής του µαθητευόµενου ή ασκούµενου, για τη 
διενέργεια της πρακτικής άσκησης ή µαθητείας. 
  
Άρθρο 243  
Ρυθµίσεις θεµάτων Ψηφιακής Σύγκλισης 
  
   1. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3492/2006 (Α' 210) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «2. Σκοποί της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού, πέραν των οριζοµένων 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2860/2000, είναι και η διατύπωση εισηγήσεων, 
καθώς και ο σχεδιασµός, η διαµόρφωση, η υλοποίηση και διαχείριση έργων και δράσεων 
για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της χώρας και 
για την προώθηση της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους 
τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας.» 
  
   2. Μετά το άρθρο 24 του ν. 3431/2006 (Α' 13) προστίθεται νέο άρθρο 24Α ως εξής: 
  
«Άρθρο 24Α 
∆έσµευση και απονοµή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της λειτουργίας 
δηµόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων σε υποεξυπηρετούµενες περιοχές της 
Ελληνικής Επικράτειας 
  
   1. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου νοούνται ως: 
   α. ∆ηµόσια Αγροτικά Ευρυζωνικά ∆ίκτυα («∆ίκτυα»): ∆ηµόσια υποδοµή ευρυζωνικών 
δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που περιορίζεται στις Υποεξυπηρετούµενες Περιοχές 
και η ανάπτυξη της οποίας συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
   β. Έργο: Το έργο ανάπτυξης των δηµόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων που 
υλοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους του ανωτέρω καθεστώτος. 



   γ. ∆ιαχείριση: Η τεχνική, επιχειρησιακή και εµπορική διαχείριση του ∆ικτύου κατά το 
διάστηµα της λειτουργίας του. 
   δ. ∆ιαχειριστής ∆ικτύου: Εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση 
του ∆ικτύου, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και το νοµικό πλαίσιο που διέπουν το 
Έργο, και τη µεταγενέστερη λειτουργία του. 
   ε. Αναθέτουσα Αρχή: Η δηµόσια αρχή που είναι αρµόδια για την ανάθεση της 
σύµβασης υλοποίησης των ∆ικτύων, καθώς και κάθε άλλης σύµβασης παραχώρησης της 
διαχείρισης. 
   στ. Υποεξυπηρετούµενες περιοχές: Οι χαρακτηριζόµενες ως «λευκές» περιοχές στα 
σχετικά κείµενα του καθεστώτος ενίσχυσης, σύµφωνα και µε τις ειδικότερες διατάξεις της 
Ανακοίνωσης της Ε.Ε. (2009/C 235/04), όπως οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
  
   2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αποκλειστικά και µόνο για τις 
απονεµόµενες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων λειτουργίας των ∆ικτύων που θα υλοποιηθούν 
στο πλαίσιο του Έργου, καθώς και για τις τυχόν µεταγενέστερες αναβαθµίσεις ή 
επεκτάσεις αυτών. 
  
   3. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3670 MHz - 3700 MHz και 3770 MHz - 3800 MHz 
απονέµονται στην Αναθέτουσα Αρχή για 25 έτη µε σκοπό την αποκλειστική παροχή 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µόνο για τις Υποεξυπηρετούµενες περιοχές, µέσω 
των ∆ικτύων. Το δικαίωµα χρήσης για τις ζώνες αυτές, (εφεξής «∆ικαίωµα») χορηγείται 
στον εκάστοτε επιλεγµένο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου άνευ ιδιαιτέρου ανταλλάγµατος και 
έναντι των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει µε τη σύµβαση υλοποίησης του ∆ικτύου, για 
όσο διάστηµα αυτός ασκεί τα καθήκοντα διαχείρισης που του έχουν ανατεθεί. Για τη 
χορήγηση του ∆ικαιώµατος στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου δεν απαιτείται άλλη διοικητική 
πράξη, πλην της οριστικής και τελεσίδικης ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων 
διαχείρισης από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην ανάθεση των σχετικών καθηκόντων 
διαχείρισης από την Αναθέτουσα Αρχή ορίζονται και οι τεχνικοί και λειτουργικοί όροι 
χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων του ∆ικαιώµατος, κατόπιν σύµφωνης γνώµης της ΕΕΤΤ. 
  
   4. Το δικαίωµα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που έχει χορηγηθεί σε ∆ιαχειριστή 
ανακαλείται αυτόµατα µε τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της εκάστοτε ισχύουσας 
σύµβασης διαχείρισης. Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής δύναται να 
γίνει ανάκληση του αρχικά χορηγηθέντος ∆ικαιώµατος και κατά τη διάρκεια της περιόδου 
διαχείρισης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριµένες συχνότητες δεν 
αξιοποιούνται, εν όλω ή εν µέρει, για τη λειτουργία των ∆ικτύων και την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείµενης νοµοθεσίας 
αναφορικά µε τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως δε σε περίπτωση πρόκλησης σοβαρών 
παρεµβολών, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ανακαλέσει το ∆ικαίωµα µετά από εισήγηση 
της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση µη χορήγησης του ∆ικαιώµατος από την Αναθέτουσα αρχή στο 
∆ιαχειριστή εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η δέσµευση και 
απονοµή των ραδιοσυχνοτήτων σύµφωνα µε το παρόν, παύει να ισχύει. 
  
   5. Το ∆ικαίωµα δεν µεταβιβάζεται ούτε µισθώνεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου σε 
τρίτους. 
  
   6. Το ∆ικαίωµα αφορά στη χρήση ραδιοφάσµατος αποκλειστικά και µόνο για την 
ασύρµατη πρόσβαση του τελικού χρήστη ή για την ασύρµατη πρόσβαση στον τοπικό 
εξοπλισµό πρόσβασης του τελικού χρήστη, εγκατεστηµένου εντός Υποεξυπηρετούµενου 
οικισµού. Το ραδιοφάσµα θα πρέπει να χρησιµοποιείται περιοριστικά εντός των 
Υποεξυπηρετούµενων περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας, που καλύπτονται από τα 
∆ίκτυα, όπως αυτές ορίζονται ρητά από την Αναθέτουσα Αρχή. Το ∆ικαίωµα δεν 
προορίζεται για την ανάπτυξη δικτύων κορµού. Στην περίπτωση που η ∆ιαχείριση των 
∆ικτύων ανατίθεται σε περισσότερους του ενός ∆ιαχειριστές, οι οποίοι εκτελούν τα 
καθήκοντά τους σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές, η χορήγηση του ∆ικαιώµατος που 
αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο πραγµατοποιείται σε κάθε ∆ιαχειριστή αποκλειστικά 
για τη γεωγραφική περιοχή αρµοδιότητάς του. 
  
   7. Η ΕΕΤΤ είναι αρµόδια για τον έλεγχο των τεχνικών και λειτουργικών όρων για την 
εφαρµογή του γεωγραφικού περιορισµού των δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων 
που απονέµονται στους ∆ιαχειριστές, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, καθώς και για την 
διαπίστωση των παραβάσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του παρόντος. 



Αναφορικά µε τα ζητήµατα χρήσης και εποπτείας των απονεµόµενων ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3431/2006, ιδίως δε το άρθρο 63 αυτού, 
όπως εκάστοτε ισχύει. 
  
   8. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποχρεούται να συµµορφώνεται µε τα οριζόµενα στον 
Εθνικό Κανονισµό Κατανοµής Ζωνών Συχνοτήτων και στην υπ' αριθ. 2008/411/ΕΚ 
Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Μαΐου 2008, όπως 
ισχύουν. 
  
   9. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν απαλλάσσεται από υποχρεώσεις τυχόν άλλων 
αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις.» 
  
Άρθρο 244 
Απασχόληση ταµιών 
  
   Μετά το άρθρο 7 του ν.δ. 1037/1971 (Α' 235) προστίθεται άρθρο 7α ως εξής: 
  
«Άρθρο 7α 
  
   Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου, στα εµπορικά 
καταστήµατα λιανικής πώλησης επιτρέπεται η µετά το πέρας του νοµίµου ωραρίου 
λειτουργίας τους απασχόληση επί τριάντα λεπτά της ώρας ενός εργαζόµενου υπεύθυνου 
ταµείων και µέχρι τριών εργαζόµενων ταµιών αποκλειστικά και µόνο για ταµειακή και 
λογιστική τακτοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι το κατάστηµα είναι κλειστό και δεν 
εξυπηρετούνται πελάτες. Οι εργαζόµενοι αυτοί, κατά τις µέρες της ως άνω απασχόλησής 
τους, προσέρχονται στην εργασία τους τριάντα λεπτά της ώρας αργότερα από την τυπική 
έναρξη του ωραρίου τους. Στις καταστάσεις προσωπικού και στα προγράµµατα ωρών 
εργασίας και απασχόλησης προσωπικού που υποβάλλονται στις αρµόδιες υπηρεσίες, 
αναγράφονται επακριβώς το ονοµατεπώνυµο του εργαζόµενου, η ειδικότητα µε την οποία 
απασχολείται, καθώς και οι ηµεροµηνίες και ώρες της κατά τα παραπάνω απασχόλησης. 
Οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία και 
αφορούν το ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων, το ωράριο των εργαζόµενων και την 
υποβολή των καταστάσεων προσωπικού και των προγραµµάτων εργασίας, εφαρµόζονται 
και όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
  
Άρθρο 245 
Θέµατα προσωπικού της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ 
  
   1. α) Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 178/2000 
αντικαθίστανται ως εξής: «Τρεις (3) θέσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, δηλαδή µία (1) θέση ειδικότητας κλητήρα, µία (1) θέση ειδικότητας 
καθαρίστριας και µία (1) θέση ειδικότητας οδηγού αυτοκινήτου.» 
  
   β) Στο άρθρο 43 του π.δ. 178/2000 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 
  
   «5. Τρεις (3) θέσεις προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, δηλαδή µία (1) θέση ειδικότητας κλητήρα, µία (1) θέση ειδικότητας 
καθαρίστριας και µία (1) θέση ειδικότητας οδηγού αυτοκινήτου.» 
  
   2. Για την κάλυψη των θέσεων της παραγράφου 1 µπορεί να προσλαµβάνονται 
επιτοπίως, µόνιµοι κάτοικοι του κράτους, όπου εδρεύουν οι ανωτέρω Υπηρεσίες, εφόσον 
γνωρίζουν και την τοπική γλώσσα. 
  
   3. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του 
προϊσταµένου της κάθε υπηρεσίας. Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος της 
αντιµισθίας των προσλαµβανοµένων και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες 
εργασίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280) και του άρθρου 
11 του ν. 3833/2010 (Α' 40), η πρόσληψη γίνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάµενο της κάθε 
υπηρεσίας και η οποία µπορεί να ανανεώνεται, µε την τήρηση των ως άνω διατάξεων. Για 
την ανανέωση αυτή απαιτείται προηγούµενη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του 



προϊσταµένου της κάθε υπηρεσίας. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις 
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007 (Α' 117). 
  
Άρθρο 246 
Θέµατα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας 
  
   1. Στο άρθρο 4 του ν.1100/1980 (Α' 295) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: 
  
   «4. Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας κατατίθενται 
υποχρεωτικά εντόκως σε λογαριασµό όψεως ή προθεσµιακό σε τραπεζικό ή πιστωτικό 
ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, το οποίο καθορίζεται µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της Κεντρικής ∆ιοίκησης του ΟΕΕ µε στόχο την επίτευξη ασφαλούς διαχείρισης 
αυτών και υψηλότερης δυνατής απόδοσης». 
  
   «5. Το ΟΕΕ µπορεί µε απόφαση της Κεντρικής ∆ιοίκησης, που εγκρίνεται µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να προβαίνει στην αγορά 
ακινήτων για τη στέγαση της Κεντρικής του Υπηρεσίας και των Περιφερειακών του 
Τµηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, όπως ισχύει. Το τίµηµα της 
αγοράς καταβάλλεται από τους πόρους του Ο.Ε.Ε. ή από επιχορηγήσεις που προέρχονται 
από κοινοτικούς πόρους.» 
  
   2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
εγκρίνεται ο Κώδικας ∆εοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών που καταρτίζεται από τη 
Κεντρική ∆ιοίκηση του Ο.Ε.Ε. και περιλαµβάνει τους κανόνες επαγγελµατικής 
δεοντολογίας των λογιστών φοροτεχνικών και τις διοικητικές κυρώσεις κατά των 
παραβατών των κανόνων αυτών. 
  
Άρθρο 247  
Λοιπές διατάξεις 
  
   1. Τακτικοί υπάλληλοι δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆., OTA α' και β' βαθµού, Ν.Π.Ι.∆., 
επιχειρήσεων των κεφαλαίων Α' και Β' του ν. 3429/2005 (Α' 314) και ανεξαρτήτων 
αρχών δεν θεωρούνται πλεονάζον προσωπικό ούτε αξιολογούνται αρνητικά εκ µόνου του 
γεγονότος της εκ µέρους τους χρήσης των δικαιωµάτων απόσπασης ή λήψης νόµιµης 
άδειας. 
  
   2. Ειδικές αποκεντρωµένες Υπηρεσίες Αλιείας σε επίπεδο Τµήµατος, οι οποίες είχαν 
µεταφερθεί στο Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας µε την περίπτωση 
β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2010 (Α' 214) και αποτελούν ήδη 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 4 του 
π.δ. 65/2011, Α' 147), είναι και οι ακόλουθες: 
   α) οι κρατικοί ιχθυογεννητικοί σταθµοί,  
   β) το Πειραµατικό Κυπρινοτροφείο - Χελοτροφείο Άρτας και 
   γ) το Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρµογών. 
  
   3. Το Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 3889/2010, Α' 182) 
εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στη Γενική Γραµµατεία Ναυτιλίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να καλύπτει τις δαπάνες 
και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών Αλιείας που 
µεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε αυτήν είτε 
συστάθηκαν στη συνέχεια, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών ελέγχου που 
συνιστώνται σύµφωνα µε το άρθρο 206, µέχρι του ύψους των πόρων του Ταµείου που 
προέρχονται από την αλιεία. 
  
   4. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 µπορούν να τροποποιούνται και µε προεδρικό 
διάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (Α' 107). 
  
   5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 
2081/1992 (Α' 154) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Οι προϋπολογισµοί των Επιµελητηρίων, εκτός από το τµήµα αυτών που αφορά τη 
µισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκοµίσουν απόδειξη 
από τράπεζα, µε την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση των ποσών, που αντιστοιχούν 



στα ανωτέρω ποσοστά για την προηγούµενη κλεισµένη οικονοµική χρήση ή ειδικό 
οικονοµικό διακανονισµό µε σύµφωνη γνώµη της Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Συνδέσµους 
Βιοµηχανιών και Εξαγωγέων ή άλλων επαγγελµατικών οργανώσεων.» 
  
   6. To τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2081/1992 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Οι προϋπολογισµοί των Επιµελητηρίων, εκτός από το τµήµα αυτών που αφορά τη 
µισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκοµίσουν απόδειξη 
από τράπεζα, µε την οποία να αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο 
ανωτέρω ποσοστό για την προηγούµενη κλεισµένη οικονοµική χρήση ή ειδικό οικονοµικό 
διακανονισµό µε σύµφωνη γνώµη της Κ.Ε.Ε.» 
  
   7. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 397/1988 (Α' 185) 
προστίθεται περίπτωση 6, ως εξής: 
  
   «6. Η µέριµνα της προαγωγής του θεσµού της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, 
καθώς και η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών προς τις κατά τόπους αρµόδιες 
υπηρεσίες για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.» 
  
   8. Κυρώνεται η από 23 Μαρτίου 2012 Σύµβαση που καταρτίστηκε µεταξύ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Τοµέας Ναυτιλίας (κύριος του 
έργου), του σωµατείου µε την επωνυµία «Ενωσις Ελλήνων Εφοπλιστών» (χρηµατοδότης) 
και της εταιρείας µε την επωνυµία JNConstructions-Οικοδοµικές Επιχειρήσεις -Κουράκης 
Ν.- Γλέζος Γ.- Πλωτός Π. Ο.Ε. (εργολάβου), η οποία έχει ως εξής: Σ.Σ. Παραλείπεται, βλ. 
οικείο ΦΕΚ. 
  
Άρθρο 248 
Καταργούµενες διατάξεις 
  
   Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: 
   1. Η περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011. 
   2. Το άρθρο 18 του ν. 3325/2005. 
   3. Η παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3377/2005 (Α' 202), όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 15 του ν. 3557/2007 (Α' 100). 
   4. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005. 
   5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 και το άρθρο 5 του ν. 3668/2008. 
   6. Τα εδάφια 3 και 4 που προστέθηκαν µε το άρθρο 45 παράγραφος 7γ του ν. 
3943/2011, καθώς και το εδάφιο 6 της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του ν. 
3614/2007. 
   7. Η περίπτωση ζ' της παρ. 2 του άρθρου 40 του π.δ. 178/2000. 
   8. Το άρθρο 24 του ν. 2941/2001 (Α' 201) µε τίτλο «Πωλήσεις κάτω του κόστους». 
  
ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  
Άρθρο 249  
Έννοια, εφαρµοζόµενες διατάξεις 
  
   1. Οµόρρυθµη είναι η εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα που επιδιώκει εµπορικό σκοπό 
και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις 
ολόκληρον. 
  
   2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρµόζονται στην 
οµόρρυθµη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, µε εξαίρεση τις 
διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα. 
  
Άρθρο 250 
Εταιρική επωνυµία 



  
   1. Η επωνυµία της οµόρρυθµης εταιρείας σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή 
περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις 
µε την προσθήκη των λέξεων «οµόρρυθµη εταιρεία», ολογράφως ή µε τη σύντµηση 
«Ο.Ε.». 
  
   2. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, το όνοµα του οποίου περιέχεται στην εταιρική 
επωνυµία, απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόµων του για τη διατήρηση της 
επωνυµίας. 
  
Άρθρο 251 
∆ηµοσιότητα 
  
   1. Η οµόρρυθµη εταιρεία καταχωρίζεται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε τη 
σύµπραξη όλων των εταίρων. Στοιχεία που καταχωρίζονται είναι, κατ' ελάχιστον, το 
όνοµα και η κατοικία των εταίρων, η εταιρική επωνυµία, η έδρα και ο σκοπός της 
εταιρείας, καθώς και ο εκπρόσωπός της. Κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών 
καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. 
  
   2. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. η οµόρρυθµη εταιρεία αποκτά νοµική 
προσωπικότητα. 
  
   3. Αν η εταιρεία αρχίσει την εµπορική της δραστηριότητα πριν από την καταχώριση στο 
Γ.Ε.ΜΗ., οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς 
αυτήν. Η µη καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρεία, η οποία ασκεί εµπορική 
δραστηριότητα, έχει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα. 
  
ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ 
  
Άρθρο 252  
Η εταιρική σύµβαση 
  
   Οι σχέσεις των εταίρων µεταξύ τους καθορίζονται από την εταιρική σύµβαση. Στις 
σχέσεις αυτές οι εταίροι ευθύνονται για κάθε πταίσµα. 
  
Άρθρο 253 
Λήψη αποφάσεων 
  
   1. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε συµφωνία όλων των εταίρων. 
  
   2. Εφόσον έχει συµφωνηθεί πλειοψηφική λήψη αποφάσεων, η πλειοψηφία 
υπολογίζεται εν αµφιβολία µε βάση τον αριθµό των εταίρων. 
  
Άρθρο 254  
∆ιαχείριση 
  
   1. ∆ικαίωµα και υποχρέωση διαχείρισης έχουν όλοι οι εταίροι, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση. 
  
   2. Εφόσον η διαχείριση ασκείται από όλους ή από περισσότερους εταίρους και δεν 
προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση, κάθε διαχειριστής εταίρος µπορεί να 
ενεργεί µόνος. Αν ένας από τους λοιπούς διαχειριστές εταίρους εναντιώνεται στην 
ενέργεια µιας πράξης πριν από την εκτέλεσή της, ο διαχειριστής οφείλει να µην την 
τελέσει. 
  
   3. Η εξουσία διαχείρισης καταλαµβάνει όλες τις πράξεις συνήθους διοίκησης της 
εταιρείας. Για τη διενέργεια πράξεων που βρίσκονται εκτός της συνήθους διοίκησης 
απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων. 
  
   4. Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση πληροφόρησης σχετικά µε την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων, καθώς και υποχρέωση λογοδοσίας. 
  



Άρθρο 255  
Κέρδη και ζηµίες 
  
   Στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται λογαριασµός, από τον οποίο εµφαίνονται 
τα κέρδη ή οι ζηµίες της εταιρείας. Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπεται ότι 
διανέµονται κέρδη και πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης µε βάση προσωρινό 
λογαριασµό. Εκτός αντίθετης συµφωνίας, οι εταίροι µετέχουν στα κέρδη και τις ζηµίες 
κατά το ποσοστό συµµετοχής τους. 
  
Άρθρο 256  
Μεταβίβαση εταιρικής συµµετοχής 
  
   Η εταιρική συµµετοχή µεταβιβάζεται ολικά ή µερικά, αν τούτο προβλέπεται στην 
εταιρική σύµβαση ή συναινούν όλοι οι εταίροι. 
  
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ 
  
Άρθρο 257  
Εξουσία εκπροσώπησης 
  
   1. Κάθε εταίρος έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση. 
  
   2. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από περισσότερους εταίρους, αρκεί η απευθυντέα 
προς την εταιρεία δήλωση βουλήσεως να περιέλθει σε έναν από αυτούς. 
  
   3. Η εκπροσωπευτική εξουσία εκτείνεται σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες πράξεις 
που εµπίπτουν στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Αν τελείται πράξη καθ' υπέρβαση 
του σκοπού της εταιρίας, η υπέρβαση αυτή µπορεί να προταθεί µόνο αν ο τρίτος τη 
γνώριζε ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισµοί της εκπροσωπευτικής εξουσίας µε την 
εταιρική σύµβαση ή µε απόφαση των εταίρων δεν προβάλλονται στους τρίτους. 
  
Άρθρο 258 
Ευθύνη εταίρων 
  
   1. Συµφωνία για περιορισµό ή αποκλεισµό της ευθύνης των εταίρων κατά την 
παράγραφο 1 του άρθρου 249 δεν ισχύει έναντι των τρίτων. 
  
   2. Ο εταίρος που ενάγεται για εκπλήρωση εταιρικής υποχρέωσης, µπορεί να προβάλλει 
ενστάσεις που δεν θεµελιώνονται στο πρόσωπό του, µόνον εφόσον θα µπορούσαν να 
προβληθούν από την εταιρεία. 
  
   3. Ο εταίρος που εισέρχεται στην εταιρεία ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον και 
για τα υπάρχοντα πριν από την είσοδό του εταιρικά χρέη. Αντίθετη συµφωνία δεν ισχύει 
έναντι των τρίτων. 
  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ 
  
Άρθρο 259  
Λύση της εταιρείας 
  
   1. Η οµόρρυθµη εταιρεία λύνεται: α) µε την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) µε 
απόφαση των εταίρων, γ) µε την κήρυξή της σε πτώχευση και δ) µε δικαστική απόφαση 
ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. 
   Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας. 
  
   2. Η αίτηση εκδικάζεται από το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά 
την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 
  
Άρθρο 260 
Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο του εταίρου 



  
   1. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συµπαράσταση εταίρου 
επιφέρουν την έξοδό του από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
εταιρική σύµβαση. 
  
   2. Η εταιρική σύµβαση µπορεί να προβλέπει και άλλα γεγονότα που συνεπάγονται την 
έξοδο του εταίρου. 
  
Άρθρο 261 
Εκούσια έξοδος εταίρου 
  
   1. Ο εταίρος µπορεί µε δήλωσή του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να 
εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση. 
  
   2. Στην εταιρεία αορίστου χρόνου η αξία της συµµετοχής καταβάλλεται στον 
εξερχόµενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής χρήσης. 
  
   3. Στην εταιρεία ορισµένου χρόνου η καταβολή της αξίας συµµετοχής στον εξερχόµενο 
εταίρο εξαρτάται από τη συνδροµή σπουδαίου λόγου. Αν το δικαστήριο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 259 κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εταίρος 
δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συµµετοχής του. 
  
Άρθρο 262 
Έξοδος εταίρου προκαλούµενη από ατοµικό του δανειστή 
  
   Εφόσον η αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας εταίρου από ατοµικό δανειστή 
του αποβεί άκαρπη, ο δανειστής µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο της παραγράφου 2 
του άρθρου 259 την έξοδο του εταίρου και τον καθορισµό της αξίας της συµµετοχής του. 
  
Άρθρο 263 
Αποκλεισµός εταίρου 
  
   Αν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου περιστατικό που θα δικαιολογούσε τη λύση 
της εταιρείας σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 259, το 
µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων, η οποία 
εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αντί της λύσης της εταιρείας, 
να διατάξει τον αποκλεισµό του εταίρου. 
  
Άρθρο 264 
∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις εξερχόµενου και αποκλειόµενου εταίρου 
  
   1. Σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισµού εταίρου η εταιρεία του αποδίδει αυτούσια τα 
αντικείµενα που είχε εισφέρει κατά χρήση. 
  
   2. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση, ο εξερχόµενος ή ο 
αποκλειόµενος εταίρος, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του 
άρθρου 261, έχει αξίωση κατά της εταιρίας για καταβολή της πλήρους αξίας της 
συµµετοχής του. Σε περίπτωση µη συµφωνίας των εταίρων ως προς την αξία 
συµµετοχής, η αξία που καταβάλλεται ορίζεται από το δικαστήριο το οποίο αναφέρεται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 259 µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 
  
   3. Αν η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την κάλυψη των χρεών της εταιρείας, ο 
εξερχόµενος ή αποκλειόµενος εταίρος υποχρεούται να τα καλύψει κατά το λόγο της 
συµµετοχής του στις ζηµίες. 
  
Άρθρο 265  
Κληρονόµοι θανόντος εταίρου 
  
   1. Σε περίπτωση συνέχισης της εταιρείας µε τους κληρονόµους θανόντος εταίρου κάθε 
κληρονόµος µπορεί να εξαρτήσει την παραµονή του στην εταιρεία από το αν θα λάβει τη 
θέση ετερόρρυθµου εταίρου. Εφόσον οι εταίροι δεν κάνουν δεκτή την πρόταση, ο 
κληρονόµος µπορεί να εξέλθει από την εταιρεία. 
  



   2. Τα ανωτέρω δικαιώµατα µπορεί να ασκήσει ο κληρονόµος µέσα σε προθεσµία 
τριάντα ηµερών από την αποδοχή της κληρονοµίας ή την απώλεια του δικαιώµατος για 
την αποποίησή της. Εφόσον ο κληρονόµος είναι ανίκανος ή περιορισµένα ικανός για 
άσκηση των πιο πάνω δικαιωµάτων, η προθεσµία αρχίζει από το διορισµό του νόµιµου 
αντιπροσώπου του. 
  
   3. Στην εταιρική σύµβαση µπορεί να ορίζεται ότι αν ο κληρονόµος λάβει τη θέση 
ετερόρρυθµου εταίρου, το ποσοστό συµµετοχής του στα κέρδη θα είναι διαφορετικό από 
εκείνο του κληρονοµουµένου. 
  
Άρθρο 266 
Συνέχιση της εταιρείας 
  
   Σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας, µε απόφαση όλων των εταίρων η εταιρεία 
µπορεί να συνεχισθεί µετά τη δικαστική επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσής της ή 
µετά την πτωχευτική της αποκατάσταση. 
  
Άρθρο 267  
Μονοπρόσωπη εταιρεία 
  
   Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραµείνει 
µόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον µέσα σε δύο µήνες δεν δηµοσιευτεί στο 
Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου. 
  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
  
Άρθρο 268  
Στάδιο εκκαθάρισης 
  
   1. Αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συµφωνήσει διαφορετικά, 
τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. 
  
   2. Τα ονόµατα και η κατοικία των εκκαθαριστών εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο 
ισχύει και σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης εκκαθαριστή. 
  
   3. Οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυµία µε την προσθήκη των 
λέξεων «υπό εκκαθάριση». 
  
   4. Κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν 
ισολογισµό. 
  
   5. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Τα 
βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας παραδίδονται προς φύλαξη σε έναν από τους 
εταίρους ή σε τρίτο. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εταίρος ή ο τρίτος ορίζεται από το 
µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
µέτρων. 
  
Άρθρο 269 
Παραγραφή 
  
   1. Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη 
παραγράφονται µετά πέντε έτη από την καταχώριση της λύσης της εταιρείας στο 
Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή. 
  
   2. Αν η αξίωση του δανειστή κατά της εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά την 
καταχώριση της λύσης της στο Γ.Ε.ΜΗ., η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο, 
κατά το οποίο η απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσµη. 
  
   3. Οι δυο προηγούµενες διατάξεις εφαρµόζονται αναλόγως και σε περίπτωση εξόδου ή 
αποκλεισµού εταίρου από την εταιρεία. 
  
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ 



  
Άρθρο 270 
Αστική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα 
  
   1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, µε εξαίρεση εκείνη της παρ. 3 του άρθρου 
251, εφαρµόζονται αναλόγως και στην αστική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα. 
  
   2. Οι ειδικές διατάξεις για τις επαγγελµατικές εταιρείες εξακολουθούν να ισχύουν. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  
Άρθρο 271  
Έννοια. Εφαρµοζόµενες διατάξεις 
  
   1. Ετερόρρυθµη εταιρεία είναι η εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, που επιδιώκει 
εµπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους εταίρους 
ευθύνεται περιορισµένα (ετερόρρυθµος εταίρος), ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους 
εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (οµόρρυθµος εταίρος). 
  
   2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο παρόν κεφάλαιο, στην ετερόρρυθµη 
εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις για την οµόρρυθµη εταιρεία. 
  
Άρθρο 272  
Εταιρική επωνυµία 
  
   1. Η επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρείας σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή 
περισσότερων οµόρρυθµων εταίρων είτε από το αντικείµενο της επιχείρησης είτε από 
άλλες ενδείξεις, µε την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθµη εταιρεία», ολογράφως ή µε 
τη σύντµηση «Ε.Ε.». 
  
   2. Αν στην επωνυµία ετερόρρυθµης εταιρείας περιληφθεί το όνοµα ετερόρρυθµου 
εταίρου, τούτο έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που 
συναλλάχθηκε µε την εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθµος εταίρος. Στην περίπτωση 
αυτή εφαρµόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 250. 
  
Άρθρο 273 
∆ηµοσιότητα 
  
   Η ετερόρρυθµη εταιρεία εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Στοιχεία που καταχωρίζονται, εκτός 
από τα αναφερόµενα στη παράγραφο 1, του άρθρου 251, είναι κατ' ελάχιστον το όνοµα, 
η κατοικία και η αξία της εισφοράς των ετερόρρυθµων εταίρων. Στο Γ.Ε.ΜΗ. 
καταχωρίζεται και κάθε µεταβολή των στοιχείων αυτών. 
  
ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ 
  
Άρθρο 274 
∆ιαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
  
   1. O ετερόρρυθµος εταίρος δεν συµµετέχει στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, 
ούτε στη λήψη των αποφάσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύµβαση. 
  
   2. Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν έχει δικαίωµα εναντί-ωσης σε πράξη που ενεργεί άλλος 
διαχειριστής εταίρος, εκτός αν η πράξη υπερβαίνει τη συνήθη διαχείριση. Στην τελευταία 
περίπτωση ο διαχειριστής οφείλει να µην τελέσει την πράξη αυτή. 
  
Άρθρο 275  
∆ικαίωµα ελέγχου 
  



   Ο ετερόρρυθµος εταίρος έχει δικαίωµα ελέγχου των εταιρικών λογαριασµών και των 
βιβλίων της εταιρείας, εκτός αντίθετης πρόβλεψης στην εταιρική σύµβαση. 
  
Άρθρο 276  
Πράξεις ανταγωνισµού 
  
   Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν µπορεί να ενεργεί για δικό του λογαριασµό ή για 
λογαριασµό τρίτου πράξεις που ανάγονται στο αντικείµενο της εταιρείας, εκτός αντίθετης 
πρόβλεψης στην εταιρική σύµβαση. 
  
Άρθρο 277 
Κέρδη και ζηµίες 
  
   Οι διατάξεις του άρθρου 255 ισχύουν και ως προς τον ετερόρρυθµο εταίρο. Ο 
ετερόρρυθµος εταίρος συµµετέχει στις ζηµίες της εταιρείας έως το ποσό της εισφοράς 
του, εκτός αν στην εταιρική σύµβαση προβλέπεται η συµµετοχή του για ορισµένο 
µεγαλύτερο χρηµατικό ποσό. 
  
Άρθρο 278  
Εξουσία εκπροσώπησης 
  
   1. Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. 
  
   2. Με την εταιρική σύµβαση µπορεί να ανατίθεται σε ετερόρρυθµο εταίρο η 
εκπροσώπηση της εταιρείας. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης από µέρους ετερόρρυθµου 
εταίρου ευθύνεται ο ίδιος ως οµόρρυθµος, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε µαζί του 
γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθµος εταίρος. 
  
Άρθρο 279  
Ευθύνη ετερόρρυθµου εταίρου 
  
   1. O ετερόρρυθµος εταίρος, που έχει καταβάλει στην εταιρεία την εισφορά του, δεν 
ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται προσωπικά µέχρι 
του ποσού της εισφοράς του. 
  
   2. Ο εισερχόµενος µετά τη σύσταση της εταιρείας ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και 
για τα προ της εισόδου του χρέη, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 
  
   3. Αντίθετη συµφωνία όσον αφορά στην ευθύνη του ετερόρρυθµου εταίρου, όπως 
ορίζεται στο παρόν άρθρο, δεν ισχύει έναντι των τρίτων. 
  
Άρθρο 280 
Ευθύνη ετερόρρυθµου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρείας 
  
   Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της εταιρείας πριν από την εγγραφή της στο 
Γ.Ε.ΜΗ., κάθε ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη που δηµιουργήθηκαν κατά το 
διάστηµα αυτό ως οµόρρυθµος, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν ότι συµµετείχε στην εταιρεία 
ως ετερόρρυθµος εταίρος. Το ίδιο ισχύει και αν ο ετερόρρυθµος εταίρος εισήλθε στην 
εταιρεία µετά την έναρξη λειτουργίας της, αλλά πριν από την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. 
  
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
  
Άρθρο 281  
Λύση της εταιρείας 
  
   1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού οµόρρυθµου εταίρου, 
η ετερόρρυθµη εταιρεία λύνεται, εκτός αν µε τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης, που 
πρέπει να καταχωρισθεί µέσα σε δύο µήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθµους 
εταίρους καταστεί οµόρρυθµος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως 
οµόρρυθµος. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται το άρθρο 259. 
  



   2. Αν µετά τη λύση της ετερόρρυθµης εταιρείας ακολουθήσει εκκαθάριση, καθήκοντα 
εκκαθαριστή ασκεί και ο ετερόρρυθµος εταίρος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
εταιρική σύµβαση. 
  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 
  
Άρθρο 282 
Μετατροπή ετερόρρυθµης σε οµόρρυθµη εταιρεία 
  
   1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού ή θανάτου του µοναδικού ετερόρρυθµου 
εταίρου, η ετερόρρυθµη εταιρεία συνεχίζεται ως οµόρρυθµη. 
  
   2. Η ετερόρρυθµη εταιρεία µπορεί να µετατραπεί σε οµόρρυθµη µε οµόφωνη απόφαση 
των εταίρων. 
  
Άρθρο 283 
Μετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη 
εταιρεία 
  
   1. Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µπορεί να µετατραπεί σε οµόρρυθµη ή 
ετερόρρυθµη εταιρεία µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων. 
  
   2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δηµοσιότητας, η µετατρεπόµενη εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης συνεχίζεται µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας. 
Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας του προηγούµενου εδαφίου, 
η µετατροπή δεν παράγει αποτελέσµατα. Η µετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των 
εκκρεµών δικών. 
  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ 
  
Άρθρο 284  
Ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές 
  
   1. H ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές είναι η ετερόρρυθµη εταιρεία, στην οποία οι 
εταιρικές µερίδες παρίστανται µε µετοχές. Κάθε εταιρική µερίδα αντιστοιχεί σε µία ή 
περισσότερες µετοχές. 
  
   2. Η επωνυµία της ετερόρρυθµης εταιρείας κατά µετοχές σχηµατίζεται είτε από το 
όνοµα ενός ή περισσότερων οµόρρυθµων εταίρων είτε από το αντικείµενο της 
επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις µε την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθµη 
εταιρεία κατά µετοχές», ολογράφως ή µε τη σύντµηση «Ε.Ε.Μ.». 
  
   3. Στην ετερόρρυθµη εταιρεία κατά µετοχές εφαρµόζονται το άρθρο 50α του ν. 
3190/1955 (Α'91) για την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, και κατά τα λοιπά οι κανόνες 
που ισχύουν στην ανώνυµη εταιρεία, στο µέτρο που συµβιβάζονται µε τις διατάξεις του 
παρόντος άρθρου και τη φύση της εταιρείας. 
  
   4. Οι σχέσεις των οµόρρυθµων εταίρων µεταξύ τους και έναντι των ετερόρρυθµων 
εταίρων ή τρίτων, καθώς και η διαχείριση της εταιρείας καθορίζονται σύµφωνα µε τους 
κανόνες της οµόρρυθµης εταιρείας. Τα καθήκοντα όµως και η ευθύνη των οµόρρυθµων 
εταίρων ως διαχειριστών ρυθµίζονται από τις διατάξεις για την ανώνυµη εταιρεία. 
  
   5. Αν δεν ορίζει κάτι άλλο το καταστατικό, τα δικαιώµατα των οµόρρυθµων εταίρων 
στη γενική συνέλευση είναι ανάλογα προς τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν. 
  
   6. Αν δεν ορίζει κάτι άλλο το καταστατικό, τούτο µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µετά 
από συναίνεση των οµόρρυθµων εταίρων. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  
Άρθρο 285  
Έννοια αφανούς εταιρείας 



  
   1. Με τη σύµβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εµφανής εταίρος) 
παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωµα συµµετοχής στα 
αποτελέσµατα µιας ή περισσότερων εµπορικών πράξεων ή εµπορικής επιχείρησης, που 
διενεργεί στο όνοµά του, αλλά προς το κοινό συµφέρον των εταίρων. 
  
   2. Η αφανής εταιρεία δεν έχει νοµική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο 
ΓΕ.Μ.Η. Οι όροι της εταιρικής συµφωνίας αποδεικνύονται µόνο µε έγγραφη συµφωνία 
των συµβαλλόµενων µερών. Για τη συµφωνία αυτή εφαρµόζεται η διάταξη της 
παραγράφου 2 του άρθρου 393 Κ.Πολ.∆. 
  
   3. Στην αφανή εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την 
εταιρεία, εκτός από εκείνες που δεν συµβιβάζονται µε τη φύση της αφανούς εταιρείας. 
  
Άρθρο 286  
Εισφορά αφανούς εταίρου 
  
   Ο αφανής εταίρος καταβάλλει την εισφορά του στον εµφανή εταίρο. Το αντικείµενο της 
εισφοράς µεταβιβάζεται στον εµφανή εταίρο, εν όλω ή εν µέρει, ή παραχωρείται κατά 
χρήση. 
  
Άρθρο 287 
Σχέσεις µε τρίτους 
  
   Οι τρίτοι αποκτούν δικαιώµατα και αναλαµβάνουν υποχρεώσεις µόνον έναντι του 
εµφανούς εταίρου. 
  
Άρθρο 288 
∆ιαχείριση της αφανούς εταιρείας 
  
   1. Τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας ασκεί ο εµφανής εταίρος. 
  
   2. Τα αποκτώµενα από τη διαχείριση της εταιρείας ανήκουν στον εµφανή εταίρο. 
  
Άρθρο 289 
Κέρδη και ζηµίες 
  
   1. Ο αφανής εταίρος συµµετέχει στα κέρδη της εταιρείας κατά το ποσοστό ή το ποσό 
που έχει συµφωνηθεί στην εταιρική σύµβαση, άλλως εφαρµόζεται το άρθρο 763 του 
Αστικού Κώδικα. 
  
   2. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο αφανής εταίρος µετέχει στις ζηµίες που προκύπτουν 
κατά το ίδιο ποσοστό µε τα κέρδη. Μπορεί να συµφωνηθεί ότι η συµµετοχή του στις 
ζηµίες δεν υπερβαίνει την αξία της εισφοράς του. 
  
   3. Στο τέλος κάθε ηµερολογιακού έτους ή στο χρόνο που έχουν συµφωνήσει τα µέρη, 
καθώς και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ο εµφανής εταίρος έχει υποχρέωση να 
λογοδοτήσει και να καταβάλει τα αναλογούντα κέρδη στον αφανή εταίρο. ∆εν 
αποκλείεται να συµφωνηθεί η καταβολή κερδών στον αφανή εταίρο και κατά τη διάρκεια 
του ηµερολογιακού έτους, ιδίως κατά την ολοκλήρωση κάποιας πράξης ή επιχειρηµατικής 
δράσης. 
  
   4. Ο αφανής εταίρος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα κέρδη που έλαβε σε 
προγενέστερες χρήσεις λόγω ζηµιών µεταγενέστερων χρήσεων. 
  
Άρθρο 290 
∆ικαιώµατα του αφανούς εταίρου για έλεγχο 
  
   Με την εταιρική σύµβαση ορίζονται τα δικαιώµατα ελέγχου του αφανούς εταίρου σε 
σχέση µε τις πράξεις ή την επιχείρηση, που αποτελούν αντικείµενο της αφανούς 
εταιρείας. Το δικαίωµα που αναφέρεται στο άρθρο 755 του Αστικού Κώδικα αφορά µόνο 
τα βιβλία και έγγραφα του εµφανούς εταίρου που έχουν σχέση µε τις παραπάνω πράξεις 
ή την επιχείρηση. 



  
Άρθρο 291 
Λύση και εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας 
  
   1. Η αφανής εταιρεία λύνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Αστικό 
Κώδικα. Τη λύση ακολουθεί η εκκαθάριση. 
  
   2. Η εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας διενεργείται από τον εµφανή εταίρο. 
Συνίσταται στην απόδοση στον αφανή εταίρο της αξίας της συµµετοχής του, µειωµένης 
κατά τις ζηµίες που του αναλογούν. Η κατά χρήση εισφορά του αφανούς εταίρου 
επιστρέφεται αυτούσια. 
  
   3. Ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση στο τέλος κάθε ηµερολογιακού εξαµήνου να 
παρέχει πληροφορίες στον αφανή εταίρο για την εξέλιξη των εργασιών της εκκαθάρισης, 
µε έκθεση των αιτίων που παρεµπόδισαν την περάτωσή της. 
  
Άρθρο 292 
Πτώχευση του εµφανούς εταίρου 
  
   1. Σε περίπτωση πτώχευσης του εµφανούς εταίρου, ο αφανής εταίρος µπορεί να 
αναγγελθεί ως πτωχευτικός πιστωτής για την καταβληθείσα εισφορά του και το υπόλοιπο 
των κερδών, που προκύπτουν από τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας. 
  
   2. Αν ο αφανής εταίρος δεν κατέβαλε την εισφορά του, οφείλει να την καταβάλει στην 
πτωχευτική περιουσία, στο µέτρο που απαιτείται για την κάλυψη της ζηµίας που του 
αναλογεί. Καταβολή της εισφοράς που συνίσταται σε εργασία ή σε χρήση πράγµατος δεν 
απαιτείται. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆'  
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
  
Άρθρο 293  
Εφαρµοζόµενες διατάξεις 
  
   1. Η κοινοπραξία είναι εταιρεία χωρίς νοµική προσωπικότητα. Εφόσον καταχωρισθεί 
στο Γ.Ε.ΜΗ. ή εµφανίζεται προς τα έξω, αποκτά, ως ένωση προσώπων, ικανότητα δικαίου 
και πτωχευτική ικανότητα. 
  
   2. Στην κοινοπραξία που συστήθηκε µε σκοπό το συντονισµό της δραστηριότητας των 
µελών της εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την αστική εταιρεία. Η σύµβαση 
κοινοπραξίας µπορεί να προβλέπει ότι για τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας έναντι 
τρίτων τα κοινοπρακτούντα µέλη θα ευθύνονται εις ολόκληρον. 
  
   3. Εφόσον η κοινοπραξία ασκεί εµπορική δραστηριότητα, καταχωρίζεται υποχρεωτικά 
στο Γ.Ε.ΜΗ. και εφαρµόζονται ως προς αυτήν αναλόγως οι διατάξεις για την οµόρρυθµη 
εταιρεία. 
  
   4. Οι ως άνω διατάξεις εφαρµόζονται και στις ειδικά ρυθµιζόµενες κοινοπραξίες, εκτός 
αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στην ειδική ρύθµιση. 
  
Άρθρο 294  
Μεταβατικές διατάξεις 
  
   1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται και στις εταιρείες, οι οποίες κατά την έναρξη της ισχύος 
του δεν τελούν σε εκκαθάριση ή σε πτώχευση. 
  
   2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 18 - 
28, 38, 39, 47 - 50 και 64 του Εµπορικού Νόµου. 
  
   3. Οι οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εµπορικές εταιρείες που λειτουργούν κατά την 
έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου υποχρεούνται εντός εξαµήνου να προβούν σε 
καταχώριση της σχετικής εταιρικής σύµβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 251. 



  
ΜΕΡΟΣ ΟΓ∆ΟΟ  
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Άρθρο 295  
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Το Κεφάλαιο ΙΑ' του ν. 1402/1983, όπως έχει τροποποιηθεί από το Κεφάλαιο ∆' του 
ν. 3052/2002 (Α' 221) και αντικατασταθεί από το Κεφάλαιο Ε' του ν. 3943/ 2011 (Α' 66) 
καταργείται µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012. 
  
   2. Η Οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συµβουλίου για την αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη 
απαιτήσεων, η οποία εφαρµόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2012, ενσωµατώνεται στην εθνική 
νοµοθεσία µε τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 
  
   3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν την είσπραξη απαιτήσεων από την 
Ελλάδα οι οποίες γεννήθηκαν σε άλλο κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
αφορούν σε οφειλέτη που διαµένει στην Ελλάδα, καθώς και την είσπραξη των 
απαιτήσεων από τα άλλα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες γεννήθηκαν 
στην Ελλάδα και αφορούν σε οφειλέτη που διαµένει σε άλλο κράτος - µέλος. 
  
Άρθρο 296  
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Οι διατάξεις του προηγούµενου άρθρου εφαρµόζονται για κάθε απαίτηση που 
αφορά: 
   α) όλους τους φόρους και τους δασµούς, οι οποίοι επιβάλλονται από τα κράτη - µέλη ή 
τις εδαφικές ή τις διοικητικές τους υποδιαιρέσεις, συµπεριλαµβανοµένων 
   των τοπικών αρχών, ή για λογαριασµό τους, ή για λογαριασµό της Ένωσης1 
   β) επιστροφές, παρεµβάσεις και άλλα µέτρα στο πλαίσιο του συστήµατος ολικής ή 
µερικής χρηµατοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου για την Αγροτική Ανάπτυξη 
(ΕΓΤΑΑ), συµπεριλαµβανοµένων ποσών που πρέπει να συλλεχθούν σε σχέση µε τις εν 
λόγω ενέργειες· 
   γ) τις εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης 
αγοράς για τον τοµέα της ζάχαρης. 
  
   2. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου περιλαµβάνει: 
   α) διοικητικές κυρώσεις, πρόστιµα, τέλη και προσαυξήσεις σχετικά µε απαιτήσεις για τις 
οποίες είναι δυνατόν να ζητηθεί αµοιβαία συνδροµή σύµφωνα µε την παράγραφο 1, που 
επιβάλλονται από τις αρµόδιες διοικητικές αρχές για την επιβολή των σχετικών φόρων ή 
δασµών ή για τη διεξαγωγή σχετικών διοικητικών ερευνών ή επιβεβαιώνονται από 
διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατ' αίτηση των προαναφερόµενων διοικητικών αρχών 
   β) τέλη για πιστοποιητικά και συναφή έγγραφα που εκδίδονται στο πλαίσιο διοικητικών 
διαδικασιών οι οποίες αφορούν φόρους και δασµούς· 
   γ) τόκους και δαπάνες που συνδέονται µε τις απαιτήσεις για τις οποίες είναι δυνατόν να 
ζητηθεί αµοιβαία συνδροµή σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή τα στοιχεία α' ή β' της 
παρούσας παραγράφου. 
  
   3. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν ισχύουν για: 
   α) υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης πληρωτέες προς το κράτος - µέλος ή 
µια υποδιαίρεση του κράτους - µέλους ή προς τα ιδρύµατα κοινωνικών ασφαλίσεων 
δηµοσίου δικαίου· 
   β) τέλη έκδοσης που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2· 
   γ) οφειλές συµβατικής φύσης, όπως για την παροχή κοινωφελών υπηρεσιών· 
   δ) ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο ποινικής δίωξης ή άλλες ποινικές 
κυρώσεις που δεν καλύπτονται από την παράγραφο 2 στοιχείο α'. 
  
Άρθρο 297  
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  



   Για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου νοούνται ως: 
   α) «αιτούσα αρχή»: κεντρικό γραφείο διασύνδεσης, γραφείο διασύνδεσης ή υπηρεσία 
διασύνδεσης της Ελλάδας ή άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., η οποία απευθύνει αίτηση 
συνδροµής για την είσπραξη απαιτήσεων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 296 (άρθρο 2 
Οδηγίας), 
   β) «αποδέκτρια αρχή»: κεντρικό γραφείο διασύνδεσης, γραφείο διασύνδεσης ή 
υπηρεσία διασύνδεσης της Ελλάδας ή άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., η οποία δέχεται 
αίτηση συνδροµής για την είσπραξη απαιτήσεων, 
   γ) «πρόσωπο»: 
   (i) φυσικό πρόσωπο, 
   (ii) νοµικό πρόσωπο, 
   (iii) εφόσον προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, ένωση προσώπων στην οποία 
αναγνωρίζεται δικαιοπρακτική ικανότητα, χωρίς όµως να έχει το νοµικό καθεστώς 
νοµικού προσώπου, ή 
   (iv) οποιοδήποτε άλλο νοµικό µόρφωµα οποιασδήποτε φύσεως και µορφής, είτε 
διαθέτει νοµική προσωπικότητα είτε όχι, που έχει στην κυριότητά του ή διαχειρίζεται 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία, συµπεριλαµβανοµένου του εισοδήµατος που απορρέει από 
αυτά, υπόκεινται σε φόρο καλυπτόµενο από το παρόν Κεφάλαιο1 
   δ) «µε ηλεκτρονικά µέσα»: η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισµού επεξεργασίας - 
συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης - και αποθήκευσης δεδοµένων και η 
χρησιµοποίηση καλωδιακής ή ασύρµατης σύνδεσης, οπτικών µέσων ή άλλων 
ηλεκτροµαγνητικών µέσων, 
   ε) «δίκτυο CCN»: η κοινή πλατφόρµα που βασίζεται στο κοινό δίκτυο επικοινωνιών 
(CCN), το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ένωση για την εξασφάλιση όλων των 
διαβιβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα µεταξύ των αρµόδιων τελωνειακών και φορολογικών 
αρχών. 
  
Άρθρο 298  
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αποδέκτρια αρχή παρέχει οποιεσδήποτε 
πληροφορίες είναι πιθανόν να αφορούν την αιτούσα αρχή για την είσπραξη απαιτήσεών 
της κατά τα αναφερόµενα στο άρθρο 296 (άρθρο 2 της Οδηγίας). 
   Για το σκοπό της παροχής των εν λόγω πληροφοριών, η αποδέκτρια αρχή µεριµνά για 
τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε διοικητικών ερευνών, οι οποίες απαιτούνται για τη 
συγκέντρωση των πληροφοριών. 
  
   2. Η αποδέκτρια αρχή δεν υποχρεούται να διαβιβάζει πληροφορίες: 
   α) που δεν θα ήταν σε θέση να αποκτήσει για την είσπραξη παρόµοιων απαιτήσεων που 
γεννήθηκαν στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής, 
   β) που θα αποκάλυπταν εµπορικό, βιοµηχανικό ή επαγγελµατικό απόρρητο, 
   γ) που η γνωστοποίησή τους θα ήταν πιθανό να προσβάλει την ασφάλεια ή να 
αντιτίθεται προς τη δηµόσια τάξη του κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής. 
  
   3. Η παράγραφος 2, σε καµία περίπτωση, δεν θεωρείται ότι επιτρέπει στην αποδέκτρια 
αρχή ενός κράτους -µέλους να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών αποκλειστικά και µόνο 
επειδή κάτοχος των πληροφοριών αυτών είναι τράπεζα, άλλο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πράκτορα 
ή του διαχειριστή ή επειδή η πληροφορία αφορά ιδιοκτησιακά συµφέροντα προσώπου. 
  
   4. Η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή για τους λόγους της αντίθεσής 
της στην ικανοποίηση της αίτησης παροχής πληροφοριών. 
  
Άρθρο 299  
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   Όταν µια επιστροφή φόρων ή δασµών, πλην του φόρου προστιθέµενης αξίας, αφορά 
πρόσωπο το οποίο είναι εγκατεστηµένο ή διαµένει σε άλλο κράτος - µέλος, το κράτος - 
µέλος που επιστρέφει µπορεί να ενηµερώνει το κράτος - µέλος εγκατάστασης ή διαµονής 
για την προσεχή επιστροφή. 
  
Άρθρο 300  
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 



  
   1. Κατόπιν συµφωνίας µεταξύ της αιτούσας αρχής και της αποδέκτριας αρχής και 
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις που έχει θεσπίσει η αποδέκτρια αρχή, υπάλληλοι 
εξουσιοδοτηµένοι από την αιτούσα αρχή δύνανται, για τους σκοπούς της προαγωγής της 
αµοιβαίας συνδροµής που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου: 
   α) να είναι παρόντες στα γραφεία στα οποία εκτελούν τα καθήκοντά τους οι διοικητικές 
αρχές του κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής, 
   β) να είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες, οι οποίες διεξάγονται στο έδαφος 
του κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής, 
   γ) να παρέχουν συνδροµή στους αρµόδιους υπαλλήλους του κράτους - µέλους της 
αποδέκτριας αρχής κατά τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων στο εν λόγω κράτος - 
µέλος. 
  
   2. Εφόσον αυτό είναι εφικτό δυνάµει της ισχύουσας νοµοθεσίας του κράτους - µέλους 
της αποδέκτριας αρχής, η συµφωνία που αναφέρεται στο στοιχείο β' της παραγράφου 1 
µπορεί να προβλέπει ότι υπάλληλοι του αιτούντος κράτους - µέλους δύνανται να 
ανακρίνουν πρόσωπα και να εξετάζουν καταχωρίσεις. 
  
   3. Υπάλληλοι εξουσιοδοτηµένοι από την αιτούσα αρχή, οι οποίοι αξιοποιούν τις 
δυνατότητες που τους παρέχουν οι παράγραφοι 1 και 2, πρέπει, ανά πάσα στιγµή, να 
είναι σε θέση να επιδείξουν γραπτή εξουσιοδότηση, στην οποία να αναφέρονται η 
ταυτότητά τους και τα επίσηµα καθήκοντά τους. 
  
Άρθρο 301  
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αποδέκτρια αρχή κοινοποιεί στον αποδέκτη 
όλα τα έγγραφα, συµπεριλαµβανοµένων των δικαστικών, που προέρχονται από το αιτούν 
κράτος - µέλος και αναφέρονται σε απαίτηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 296 (άρθρο 2 
Οδηγίας) ή στην είσπραξή της. 
   Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από τυποποιηµένο έντυπο που περιέχει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 
   α) όνοµα, διεύθυνση και άλλα δεδοµένα σχετικά µε τον προσδιορισµό της ταυτότητας 
του αποδέκτη, 
   β) το σκοπό της κοινοποίησης και το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου η κοινοποίηση 
θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί, 
   γ) περιγραφή του συνηµµένου εγγράφου, καθώς και της φύσης και του ποσού της 
σχετικής απαίτησης, 
   δ) όνοµα, διεύθυνση και άλλες λεπτοµέρειες επαφής όσον αφορά: 
   (i) το γραφείο που είναι αρµόδιο για το συνηµµένο έγγραφο και εφόσον διαφέρει, 
   (ii) το γραφείο παροχής περαιτέρω πληροφοριών σχετικά µε το κοινοποιηµένο 
έγγραφο σχετικά µε τις δυνατότητες αµφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής. 
  
   2. Η αιτούσα αρχή υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης δυνάµει του παρόντος άρθρου 
µόνον εφόσον δεν είναι σε θέση να κοινοποιήσει το σχετικό έγγραφο σύµφωνα µε τους 
κανόνες που διέπουν την κοινοποίηση αυτή στο αιτούν κράτος - µέλος ή εφόσον η 
κοινοποίηση αυτή θα δηµιουργούσε δυσανάλογες δυσχέρειες. 
  
   3. Η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί αµέσως την αιτούσα αρχή όσον αφορά τη συνέχεια 
που δόθηκε στην αίτηση κοινοποίησης και ειδικότερα, όσον αφορά την ηµεροµηνία κατά 
την οποία το έγγραφο διαβιβάσθηκε στον αποδέκτη. 
  
Άρθρο 302  
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Η αποδέκτρια αρχή εξασφαλίζει ότι η κοινοποίηση στο κράτος - µέλος της 
αποδέκτριας αρχής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις εθνικές νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές που ισχύουν στο κράτος - µέλος της 
αποδέκτριας αρχής. 
  
   2. Η παράγραφος 1 ισχύει υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης µορφής 
κοινοποίησης στην οποία προβαίνει η αρµόδια αρχή του αιτούντος κράτους - µέλους 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες του εν λόγω κράτους - µέλους. 



   Μια αρµόδια αρχή η οποία είναι εγκατεστηµένη στο αιτούν κράτος - µέλος µπορεί να 
κοινοποιεί άµεσα κάθε έγγραφο µε συστηµένη αλληλογραφία ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σε πρόσωπο ευρισκόµενο στο έδαφος άλλου κράτους - µέλους. 
  
Άρθρο 303  
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αποδέκτρια αρχή υποχρεούται να 
εισπράττει απαιτήσεις, οι οποίες αποτελούν το αντικείµενο τίτλου που επιτρέπει την 
εκτέλεση της είσπραξης στο αιτούν κράτος - µέλος. 
  
   2. Η αιτούσα αρχή, µόλις λάβει γνώση, απευθύνει στην αποδέκτρια αρχή όλες τις 
χρήσιµες πληροφορίες που αναφέρονται στην υπόθεση, η οποία αποτελούσε την αιτία 
της αίτησης είσπραξης. 
  
Άρθρο 304 
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Η αιτούσα αρχή δεν δύναται να υποβάλει αίτηση είσπραξης, εάν και εφόσον η 
απαίτηση και/ή ο τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεσή της στο αιτούν κράτος - µέλος 
αµφισβητείται στο εν λόγω κράτος - µέλος, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει 
το τρίτο εδάφιο του άρθρου 307 (άρθρου 14 Οδηγίας) παράγραφος 4. 
  
   2. Πριν από την υποβολή αίτησης είσπραξης από την αιτούσα αρχή, πρέπει να 
κινηθούν οι δέουσες διαδικασίες είσπραξης, οι οποίες ισχύουν στο κράτος - µέλος της, 
εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
   α) αν είναι πρόδηλο ότι δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία προς είσπραξη στο αιτούν 
κράτος - µέλος ή ότι οι εν λόγω διαδικασίες δεν θα καταλήξουν στην εξόφληση της 
απαίτησης και η αιτούσα αρχή έχει συγκεκριµένες πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι το 
συγκεκριµένο πρόσωπο διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στο κράτος - µέλος της 
αποδέκτριας αρχής, 
   β) εάν η προσφυγή στις διαδικασίες αυτές στο αιτούν κράτος - µέλος θα δηµιουργούσε 
δυσανάλογες δυσχέρειες. 
  
Άρθρο 305  
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Κάθε αίτηση είσπραξης συνοδεύεται από ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο 
κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής. 
   Ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής 
απηχεί το κύριο περιεχόµενο του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση και αποτελεί 
τη µοναδική βάση των µέτρων είσπραξης και των ασφαλιστικών µέτρων που ελήφθησαν 
στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής. ∆εν υπόκειται σε αναγνώριση, συµπλήρωση 
ή αντικατάσταση στο εν λόγω κράτος - µέλος. 
   Ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
   α) πληροφορίες σχετικά µε τον προσδιορισµό του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την 
εκτέλεση, περιγραφή της απαίτησης, που περιλαµβάνει τη φύση της, το χρονικό 
διάστηµα που καλύπτεται από την απαίτηση, τυχόν σηµαντικές ηµεροµηνίες της 
διαδικασίας εκτέλεσης, καθώς και το ποσό της απαίτησης και τις διάφορες συνιστώσες 
του, όπως το κεφάλαιο και οι δεδουλευµένοι τόκοι κ.λπ., 
   β) όνοµα και άλλα δεδοµένα σχετικά µε τον προσδιορισµό της ταυτότητας του 
οφειλέτη, 
   γ) όνοµα, διεύθυνση και άλλες λεπτοµέρειες επαφής όσον αφορά: 
   (i) το γραφείο που είναι αρµόδιο για την αποτίµηση της απαίτησης και, εφόσον 
διαφέρει, 
   (ii) το γραφείο παροχής περαιτέρω πληροφοριών σχετικά µε την απαίτηση ή σχετικά µε 
τις δυνατότητες αµφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής. 
  
   2. Η αίτηση είσπραξης µιας απαίτησης µπορεί να συνοδεύεται από άλλα έγγραφα 
σχετικά µε την απαίτηση, τα οποία έχουν εκδοθεί στο αιτούν κράτος - µέλος. 
  
Άρθρο 306  



(άρθρο 13 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Για το σκοπό της είσπραξης στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής, κάθε 
απαίτηση που αποτελεί αντικείµενο αίτησης είσπραξης εξετάζεται ως απαίτηση του 
κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής, εκτός εάν οι διατάξεις του παρόντος 
Κεφαλαίου ορίζουν άλλως. Η αποδέκτρια αρχή ασκεί τις προβλεπόµενες από τις 
νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις εξουσίες και διαδικασίες που ισχύουν 
στο κράτος -µέλος στο οποίο υπάγεται για απαιτήσεις σχετικά µε τον ίδιο ή, απουσία 
ιδίου, παρόµοιο φόρο ή δασµό, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται άλλως 
στο παρόν Κεφαλαίο. 
   Εάν η αποδέκτρια αρχή θεωρεί ότι δεν επιβάλλονται στο έδαφός της οι ίδιοι ή 
παρόµοιοι φόροι ή δασµοί, ασκεί τις εξουσίες και τις διαδικασίες που προβλέπονται από 
τις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος - µέλος της 
για απαιτήσεις σχετικά µε το φόρο προσωπικού εισοδήµατος, πλην των περιπτώσεων για 
τις οποίες προβλέπεται άλλως στο παρόν Κεφάλαιο. 
   Το κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής δεν υποχρεούται να χορηγεί σε απαιτήσεις 
άλλων κρατών - µελών τις προτιµήσεις που χορηγεί σε παρόµοιες απαιτήσεις στο έδαφός 
του, εκτός εάν έχει συµφωνηθεί διαφορετική ρύθµιση µεταξύ των οικείων κρατών - 
µελών ή προβλέπεται στο δίκαιο του κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής. Εάν ένα 
κράτος - µέλος χορηγήσει προτιµήσεις σε απαιτήσεις άλλου κράτους - µέλους, δεν µπορεί 
να αρνηθεί τη χορήγηση των ίδιων προτιµήσεων σε αυτές ή σε παρόµοιες απαιτήσεις 
άλλων κρατών - µελών υπό τις αυτές προϋποθέσεις. 
   Το κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής εισπράττει την απαίτηση στο δικό του 
νόµισµα. 
  
   2. Η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή µε τη δέουσα επιµέλεια για τη 
συνέχεια που δόθηκε στην αίτηση είσπραξης. 
  
   3. Από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης είσπραξης, η αποδέκτρια αρχή 
επιβάλλει τόκους υπερηµερίας σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που ισχύουν στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής. 
  
   4. Η αποδέκτρια αρχή δύναται, εφόσον το επιτρέπουν οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής, να παρέχει 
στον οφειλέτη προθεσµία πληρωµής ή να επιτρέπει πληρωµή µε δόσεις και µπορεί να 
επιβάλλει ανάλογα τόκο. Εν συνεχεία, ενηµερώνει την αιτούσα αρχή σχετικά µε 
οποιαδήποτε τέτοια απόφαση. 
  
   5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 313 (άρθρου 20 Οδηγίας) παράγραφος 1, η 
αποδέκτρια αρχή διαβιβάζει στην αιτούσα αρχή τα ποσά που εισέπραξε σε σχέση µε την 
απαίτηση και τους τόκους που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 
άρθρου. 
  
Άρθρο 307  
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Οι διαφορές σχετικά µε την απαίτηση, τον αρχικό τίτλο, ο οποίος επιτρέπει την 
εκτέλεση στο αιτούν κράτος - µέλος, ή τον ενιαίο τίτλο, ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση 
στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής και διαφορές σχετικά µε το κύρος της 
κοινοποίησης από την αρµόδια αρχή του αιτούντος κράτους - µέλους, εµπίπτουν στην 
αρµοδιότητα των αρµόδιων οργάνων του αιτούντος κράτους - µέλους. Εάν ένα 
ενδιαφερόµενο µέρος αµφισβητήσει στην πορεία της διαδικασίας είσπραξης την 
απαίτηση, τον αρχικό τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος - µέλος ή τον 
ενιαίο τίτλο, ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής, 
η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί το µέρος αυτό ότι πρέπει να φέρει την εν λόγω αγωγή 
ενώπιον του αρµόδιου οργάνου του αιτούντος κράτους - µέλους, σύµφωνα µε το δίκαιο 
που ισχύει σε αυτό. 
  
   2. ∆ιαφορές σχετικά µε τα µέτρα εκτέλεσης τα οποία ελήφθησαν στο κράτος - µέλος 
της αποδέκτριας αρχής ή σχετικά µε την εγκυρότητα της κοινοποίησης της αρµόδιας 
αρχής του κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής φέρονται ενώπιον του αρµόδιου 
οργάνου του εν λόγω κράτους - µέλους σύµφωνα µε τις δικές του νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 



  
   3. Όταν ασκηθεί αγωγή όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 ενώπιον του αρµόδιου 
οργάνου του αιτούντος κράτους - µέλους, η αιτούσα αρχή πληροφορεί την αποδέκτρια 
αρχή σχετικά και αναφέρει το βαθµό στον οποίο δεν αµφισβητείται η απαίτηση. 
  
   4. Μόλις η αποδέκτρια αρχή λάβει τις πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, είτε από την αιτούσα αρχή είτε από το ενδιαφερόµενο µέρος, αναστέλλει 
τη διαδικασία της εκτέλεσης όσον αφορά το αµφισβητούµενο µέρος της απαίτησης, ενώ 
εκκρεµεί η απόφαση του αρµόδιου στο θέµα αυτό οργάνου, εκτός εάν η αιτούσα αρχή 
υποβάλει διαφορετικό αίτηµα σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 
   Κατ' αίτηση της αιτούσας αρχής, ή αν άλλως κριθεί αναγκαίο και µε την επιφύλαξη του 
άρθρου 309 (άρθρου 16 Οδηγίας), η αποδέκτρια αρχή δύναται να λαµβάνει ασφαλιστικά 
µέτρα προκειµένου να εγγυηθεί την είσπραξη, εφόσον οι νοµοθετικές ή κανονιστικές 
διατάξεις που ισχύουν στο κράτος - µέλος στο οποίο έχει την έδρα της επιτρέπουν την 
ενέργεια αυτή. 
   Η αιτούσα αρχή δύναται, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις 
διοικητικές πρακτικές που ισχύουν στο κράτος - µέλος όπου έχει την έδρα της, να ζητεί 
από την αποδέκτρια αρχή να εισπράξει αµφισβητούµενη απαίτηση ή το αµφισβητούµενο 
µέρος της απαίτησης, εφόσον οι συναφείς νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και οι 
διοικητικές πρακτικές που ισχύουν στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής το 
επιτρέπουν. Κάθε τέτοια απαίτηση πρέπει να αιτιολογείται. Εάν η έκβαση της 
αµφισβήτησης αποβεί ευνοϊκή για τον οφειλέτη, η αιτούσα αρχή υποχρεούται να 
επιστρέψει κάθε εισπραχθέν ποσό, προσαυξηµένο κατά την τυχόν οφειλόµενη 
αποζηµίωση, σύµφωνα µε το ισχύον δίκαιο του κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής. 
   Εάν έχει κινηθεί διαδικασία αµοιβαίας συµφωνίας από τις αρµόδιες αρχές του αιτούντος 
κράτους - µέλους ή του κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής, και η έκβαση της 
διαδικασίας ενδέχεται να επηρεάσει την απαίτηση για την οποία ζητήθηκε συνδροµή, τα 
µέτρα είσπραξης αναστέλλονται ή διακόπτονται έως ότου λήξει η διαδικασία αυτή, εκτός 
εάν η διαδικασία αφορά υπόθεση µε κατεπείγοντα χαρακτήρα, λόγω απάτης ή 
αφερεγγυότητας. Σε περίπτωση αναστολής ή διακοπής των µέτρων είσπραξης, 
εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο. 
  
Άρθρο 308  
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Η αιτούσα αρχή πληροφορεί αµέσως την αποδέκτρια αρχή για κάθε µεταγενέστερη 
τροποποίηση της αίτησης είσπραξης που έχει υποβάλει ή για την απόσυρση της αίτησής 
της, αναφέροντας τους λόγους της τροποποίησης ή της απόσυρσης. 
  
   2. Εάν η τροποποίηση της αίτησης οφείλεται σε απόφαση του αρµόδιου οργάνου που 
αναφέρεται στο άρθρο 307 (άρθρο 14 Οδηγίας) παράγραφος 1, η αιτούσα αρχή 
κοινοποιεί την απόφαση αυτή από κοινού µε αναθεωρηµένο ενιαίο τίτλο, ο οποίος 
επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής. Η αποδέκτρια αρχή 
προβαίνει στη συνέχεια σε λήψη περαιτέρω µέτρων είσπραξης βάσει του αναθεωρηµένου 
τίτλου. 
   Η εφαρµογή των µέτρων είσπραξης ή ασφαλιστικών µέτρων που έχουν ληφθεί ήδη 
βάσει του αρχικού ενιαίου τίτλου για την εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας 
αρχής µπορεί να συνεχισθεί βάσει του αναθεωρηµένου τίτλου, εκτός εάν η τροποποίηση 
της αίτησης οφείλεται στην ακυρότητα του αρχικού τίτλου που επέτρεπε την εκτέλεση 
στο αιτούν κράτος - µέλος ή του αρχικού ενιαίου τίτλου που επέτρεπε την εκτέλεση στο 
κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής. 
   Όσον αφορά τον αναθεωρηµένο τίτλο, ισχύουν τα άρθρα 305 και 307 (άρθρα 12 και 
14 Οδηγίας). 
  
Άρθρο 309 
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Κατ' αίτηση της αιτούσας αρχής, η αποδέκτρια αρχή λαµβάνει ασφαλιστικά µέτρα, 
εφόσον αυτό προβλέπεται από το εθνικό της δίκαιο και σύµφωνα µε τις διοικητικές της 
πρακτικές, για να εγγυηθεί την είσπραξη όταν µια απαίτηση ή ο τίτλος που επιτρέπει την 
εκτέλεση στο αιτούν κράτος - µέλος αµφισβητείται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης 
ή εάν η απαίτηση δεν αποτελεί ακόµη αντικείµενο τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο 
αιτούν κράτος - µέλος, εφόσον τα ασφαλιστικά µέτρα είναι επίσης δυνατά, σε 



παρεµφερείς καταστάσεις, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και τις διοικητικές πρακτικές του 
αιτούντος κράτους - µέλους. 
   Το έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί για να επιτρέπει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων 
στο αιτούν κράτος - µέλος και αφορά την απαίτηση για την είσπραξη της οποίας ζητείται 
αµοιβαία συνδροµή, επισυνάπτεται, εφόσον υπάρχει, στην αίτηση ασφαλιστικών µέτρων 
στο κράτος- µέλος της αποδέκτριας αρχής. Το έγγραφο αυτό δεν υπόκειται σε 
αναγνώριση, συµπλήρωση ή αντικατάσταση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής. 
  
   2. Η αίτηση για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων µπορεί να συνοδεύεται από άλλα 
έγγραφα σχετικά µε την απαίτηση, τα οποία έχουν εκδοθεί στο αιτούν κράτος -µέλος. 
  
Άρθρο 310  
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   Για την ενεργοποίηση του άρθρου 309 (άρθρου 16 Οδηγίας), εφαρµόζονται, 
τηρουµένων των αναλογιών, το άρθρο 303 (άρθρο 10 Οδηγίας) παράγραφος 2, το 
άρθρο 306 (άρθρο 13 Οδηγίας) παράγραφοι 1 και 2 και τα άρθρα και 307 και 308 
(άρθρα 14 και 15 Οδηγίας). 
  
Άρθρο 311  
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Η αποδέκτρια αρχή δεν υποχρεούται να παρέχει την προβλεπόµενη από τα άρθρα 
303 έως 309 (άρθρα 10 έως 16 Οδηγίας) συνδροµή, εάν η είσπραξη της απαίτησης, 
λόγω της καταστάσεως του οφειλέτη, µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρές οικονοµικές ή 
κοινωνικές δυσχέρειες στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής, εφόσον οι 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και οι διοικητικές πρακτικές αυτού του κράτους - 
µέλους επιτρέπουν την εξαίρεση αυτή για εθνικές απαιτήσεις. 
  
   2. Η αποδέκτρια αρχή δεν υποχρεούται να παρέχει την προβλεπόµενη από τα άρθρα 
298 και 300 έως 309 (άρθρα 5 και 7 έως 16 Οδηγίας) συνδροµή, εάν η υποβαλλόµενη 
βάσει των άρθρων 298, 300, 301, 303 ή 309 (άρθρων 5, 7, 8, 10 ή 16 Οδηγίας) αρχική 
αίτηση συνδροµής αφορά απαιτήσεις παλαιότερες των πέντε ετών, που χρονολογούνται 
από την ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσµη η απαίτηση στο αιτούν 
κράτος -µέλος έως την ηµεροµηνία κατά την οποία υπεβλήθη η αρχική αίτηση 
συνδροµής. 
   Ωστόσο, όταν προσβάλλεται η απαίτηση ή ο αρχικός τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση 
στο αιτούν κράτος -µέλος, η πενταετής προθεσµία αρχίζει να προσµετράται από τη στιγµή 
κατά την οποία το αιτούν κράτος - µέλος αποφαίνεται ότι η απαίτηση ή ο τίτλος που 
επιτρέπει την είσπραξη δεν µπορεί πλέον να αµφισβητηθεί. 
   Επιπλέον, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρµόδιες αρχές του αιτούντος κράτους - 
µέλους αναβάλλουν την πληρωµή ή καταρτίζουν πρόγραµµα πληρωµών σε δόσεις, η 
πενταετής προθεσµία νοείται ότι άρχεται από τη στιγµή που εκπνέει η συνολική 
προθεσµία πληρωµής. 
   Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, η αποδέκτρια αρχή δεν υποχρεούται να παρέχει τη 
συνδροµή ως προς απαιτήσεις που είναι παλαιότερες των δέκα ετών, χρονολογούµενες 
από την ηµεροµηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσµη η απαίτηση στο αιτούν 
κράτος -µέλος. 
  
   3. Ένα κράτος - µέλος δεν υποχρεούται να παρέχει συνδροµή εάν το συνολικό ποσό 
των απαιτήσεων που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, για το 
οποίο ζητείται συνδροµή, είναι µικρότερο των 1.500 ευρώ. 
  
   4. Η αποδέκτρια αρχή ενηµερώνει την αιτούσα αρχή για τους λόγους απόρριψης της 
αίτησης συνδροµής. 
  
Άρθρο 312  
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Θέµατα που αφορούν την παραγραφή διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που 
ισχύει στο αιτούν κράτος- µέλος. 
  



   2. Όσον αφορά την αναστολή, διακοπή ή παράταση της προθεσµίας παραγραφής, οι 
πράξεις είσπραξης που πραγµατοποιούνται από την αποδέκτρια αρχή ή για λογαριασµό 
της σύµφωνα µε την αίτηση συνδροµής και έχουν ως αποτέλεσµα την αναστολή, διακοπή 
ή παράταση της προθεσµίας παραγραφής κατά το δίκαιο που ισχύει στο κράτος - µέλος 
της αποδέκτριας αρχής, θεωρείται ότι έχουν το ίδιο αποτέλεσµα στο αιτούν κράτος - 
µέλος, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται η αντίστοιχη διάταξη δυνάµει του δικαίου 
που ισχύει σε αυτό το κράτος - µέλος. 
   Εάν το δίκαιο που ισχύει στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής δεν προβλέπει τη 
δυνατότητα αναστολής, διακοπής ή παράτασης της προθεσµίας παραγραφής, οι πράξεις 
είσπραξης που πραγµατοποιούνται από την αποδέκτρια αρχή ή για λογαριασµό της 
σύµφωνα µε την αίτηση συνδροµής και οι οποίες, εάν είχαν πραγµατοποιηθεί από την 
αιτούσα αρχή ή για λογαριασµό της στο κράτος - µέλος της, θα είχαν ως αποτέλεσµα την 
αναστολή, διακοπή ή παράταση της προθεσµίας παραγραφής κατά το δίκαιο που ισχύει 
στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής, θεωρούνται, όσον αφορά αυτό το 
αποτέλεσµα, ότι έχουν πραγµατοποιηθεί σε αυτό το τελευταίο κράτος - µέλος. 
   Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο δεν επηρεάζουν το δικαίωµα των αρµόδιων αρχών 
του αιτούντος κράτους -µέλους να λαµβάνουν µέτρα για την αναστολή, διακοπή ή 
παράταση της προθεσµίας παραγραφής σύµφωνα µε το δίκαιο που ισχύει στο εν λόγω 
κράτος - µέλος. 
  
   3. Η αιτούσα αρχή και η αποδέκτρια αρχή ενηµερώνονται εκατέρωθεν ως προς 
οποιεσδήποτε ενέργειες µε τις οποίες διακόπτεται, αναστέλλεται ή παρατείνεται η 
προθεσµία παραγραφής της απαίτησης για την οποία έχει ζητηθεί η είσπραξη ή η λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων ή ως προς ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να έχουν αυτό το 
αποτέλεσµα. 
  
Άρθρο 313  
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Πέραν των ποσών που προβλέπονται στο άρθρο 306 (άρθρο 13 Οδηγίας) 
παράγραφος 5, η αποδέκτρια αρχή επιδιώκει να εισπράξει από τον οφειλέτη και να 
παρακρατήσει τα συνδεόµενα µε την είσπραξη έξοδα µε τα οποία επιβαρύνθηκε, 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του κράτους - µέλους της 
αποδέκτριας αρχής. 
  
   2. Τα κράτη - µέλη παραιτούνται αµοιβαίως από τυχόν απαίτηση για απόδοση των 
εξόδων που προέκυψαν από την αµοιβαία συνδροµή την οποία παρέχουν το ένα στο 
άλλο κατ' εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου. 
   Εν τούτοις, όταν η είσπραξη παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, χαρακτηρίζεται από πολύ 
µεγάλο ποσό εξόδων ή συνδέεται µε την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, οι 
αιτούσες αρχές και οι αρχές προς τις οποίες απευθύνονται οι αιτήσεις µπορούν να 
συµφωνούν ειδικούς διακανονισµούς απόδοσης εξόδων. 
  
   3. Παρά την παράγραφο 2, το αιτούν κράτος - µέλος παραµένει υπεύθυνο έναντι του 
κράτους - µέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση για όλα τα έξοδα και τις ζηµίες 
που, ενδεχοµένως, υπέστη κατόπιν αγωγών που κρίθηκαν αβάσιµες, είτε ως προς την 
ύπαρξη της απαίτησης είτε ως προς το κύρος του εκτελεστού τίτλου που εκδόθηκε από 
την αιτούσα αρχή και επιτρέπει την εκτέλεση και/ή τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων. 
  
Άρθρο 314  
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Οι αιτήσεις δυνάµει του άρθρου 298 (άρθρου 5 Οδηγίας), παράγραφος 1 για παροχή 
πληροφοριών, οι αιτήσεις κοινοποίησης δυνάµει του άρθρου 301 (άρθρου 8 Οδηγίας), 
παράγραφος 1, οι αιτήσεις είσπραξης δυνάµει του άρθρου 303 (άρθρου 10 Οδηγίας), 
παράγραφος 1 ή οι αιτήσεις για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων βάσει του άρθρου 309 
(άρθρου 16 Οδηγίας), παράγραφος 1, διαβιβάζονται, µε ηλεκτρονικά µέσα, 
χρησιµοποιώντας ένα τυποποιηµένο έντυπο, εκτός αν αυτό δεν µπορεί να γίνει για 
τεχνικούς λόγους. Εφόσον είναι δυνατόν, τα έντυπα αυτά χρησιµοποιούνται για κάθε 
µεταγενέστερη επικοινωνία σχετικά µε την αίτηση. 
   Ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής 
και το έγγραφο που επιτρέπει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων στο αιτούν κράτος - µέλος 
και τα υπόλοιπα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 305 και 309 (άρθρα 12 και 



16 Οδηγίας), διαβιβάζονται επίσης, µε ηλεκτρονικά µέσα, εκτός αν αυτό δεν µπορεί να 
γίνει για τεχνικούς λόγους. 
   Τα τυποποιηµένα έντυπα είναι δυνατόν να συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από 
εκθέσεις, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα ή πιστοποιηµένα αντίγραφα ή αποσπάσµατά τους, 
τα οποία διαβιβάζονται επίσης, µε ηλεκτρονικά µέσα, εκτός αν αυτό δεν µπορεί να γίνει 
για τεχνικούς λόγους. 
   Τα τυποποιηµένα έντυπα και η επικοινωνία µε ηλεκτρονικά µέσα δύνανται επίσης να 
χρησιµοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών δυνάµει του άρθρου 299 (άρθρου 6 
Οδηγίας). 
  
   2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται για πληροφορίες και έγγραφα που 
συγκεντρώνονται κατά την παρουσία σε διοικητικές υπηρεσίες άλλου κράτους - µέλους ή 
κατά τη συµµετοχή σε διοικητικές έρευνες που διεξάγονται σε άλλο κράτος - µέλος 
σύµφωνα µε το άρθρο 300 (άρθρο 7 Οδηγίας). 
  
   3. Εάν η επικοινωνία δεν πραγµατοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα ή µε τη χρήση 
τυποποιηµένων εντύπων, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν ή των µέτρων που ελήφθησαν κατά την εκτέλεση 
µιας αίτησης συνδροµής. 
  
Άρθρο 315  
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Όλες οι αιτήσεις συνδροµής, τα τυποποιηµένα έντυπα κοινοποίησης και οι ενιαίοι 
τίτλοι που επιτρέπουν την εκτέλεση στο κράτος - µέλος της αποδέκτριας αρχής 
αποστέλλονται στην επίσηµη γλώσσα ή σε µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους - 
µέλους της αποδέκτριας αρχής ή συνοδεύονται από µετάφραση στη γλώσσα αυτή. Το 
γεγονός ότι ορισµένα τµήµατα των εγγράφων αυτών έχουν συνταχθεί σε γλώσσα 
διαφορετική από την επίσηµη γλώσσα ή µία από τις επίσηµες γλώσσες του κράτους - 
µέλους της αποδέκτριας αρχής, δεν επηρεάζει το κύρος τους ή το κύρος της διαδικασίας, 
εφόσον η διαφορετική αυτή γλώσσα έχει συµφωνηθεί µεταξύ των οικείων κρατών - 
µελών. 
  
   2. Τα έγγραφα τα οποία πρέπει να κοινοποιούνται δυνάµει του άρθρου 301 (άρθρου 8 
Οδηγίας) µπορούν να διαβιβάζονται στην αποδέκτρια αρχή σε µια επίσηµη γλώσσα του 
αιτούντος κράτους - µέλους. 
  
   3. Όταν η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφα πέραν των αναφερόµενων στις 
παραγράφους 1 και 2, η αποδέκτρια αρχή δύναται, κατά περίπτωση, να απαιτήσει από 
την αιτούσα αρχή τη µετάφραση των εν λόγω εγγράφων στην επίσηµη γλώσσα, ή σε µία 
επίσηµη γλώσσα του κράτους - µέλους της αποδέκτριας αρχής ή σε οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα αποφασίσουν διµερώς τα οικεία κράτη - µέλη. 
  
Άρθρο 316  
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται, υπό οποιαδήποτε µορφή, σύµφωνα µε το 
παρόν Κεφάλαιο, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού 
απορρήτου και τυγχάνουν της προστασίας που προβλέπεται για τέτοιου είδους 
πληροφορίες από το εθνικό δίκαιο του κράτους - µέλους στο οποίο περιήλθαν. 
   Οι εν λόγω πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή της 
εκτέλεσης ή των µέτρων όσον αφορά τις απαιτήσεις που καλύπτονται από το παρόν 
Κεφάλαιο. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση και την επιβολή 
υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
  
   2. Τα δεόντως διαπιστευµένα πρόσωπα από την Αρχή Πιστοποίησης της Ασφάλειας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής µπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές µόνο στο 
βαθµό που απαιτείται για την επιµέλεια, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου CCN. 
  
   3. Το κράτος - µέλος που παρέχει τις πληροφορίες επιτρέπει τη χρησιµοποίησή τους για 
σκοπούς άλλους από τους αναφερόµενους στην παράγραφο 1 στο κράτος- µέλος που 
λαµβάνει τις πληροφορίες, εάν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους - µέλους που 



παρέχει τις πληροφορίες, οι πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για παρόµοιους 
σκοπούς. 
  
   4. Όταν η αιτούσα αρχή ή η αποδέκτρια αρχή θεωρεί ότι οι πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου είναι πιθανόν να φανούν χρήσιµες 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε τρίτο κράτος - µέλος, µπορεί 
να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στο τελευταίο αυτό κράτος - µέλος, εφόσον η 
διαβίβασή τους είναι σύµφωνη µε τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
παρόν Κεφάλαιο. Ενηµερώνει το κράτος - µέλος από το οποίο προήλθαν οι πληροφορίες 
σχετικά µε την πρόθεσή της να µεταβιβάσει τις πληροφορίες σε τρίτο κράτος - µέλος. Το 
κράτος - µέλος προέλευσης µπορεί να προβάλει αντίρρηση για τη µεταβίβαση των 
πληροφοριών εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε 
την κοινοποίηση από το κράτος - µέλος που επιθυµεί να µεταβιβάσει τις πληροφορίες. 
  
   5. Η άδεια χρησιµοποίησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, πληροφοριών που έχουν 
διαβιβασθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4, µπορεί να χορηγηθεί µόνο από το κράτος - 
µέλος από το οποίο προήλθαν οι πληροφορίες. 
  
   6. Η επίκληση των πληροφοριών που κοινοποιούνται, υπό οποιαδήποτε µορφή, 
δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου, και η χρησιµοποίησή τους ως αποδεικτικών στοιχείων 
από όλες τις αρχές εντός του κράτους - µέλους που λαµβάνει τις πληροφορίες, 
επιτρέπεται υπό τους αυτούς όρους µε παρόµοιες πληροφορίες που αποκτώνται εντός του 
κράτους - µέλους αυτού. 
  
Άρθρο 317  
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν προδικάζουν την εκπλήρωση τυχόν 
υποχρεώσεων παροχής ευρύτερης συνδροµής, οι οποίες απορρέουν δυνάµει διµερών ή 
πολυµερών συµφωνιών ή διακανονισµών, συµπεριλαµβανοµένης της κοινοποίησης 
δικαστικών ή εξωδικαστικών πράξεων. 
  
   2. Όταν τα κράτη - µέλη συνάπτουν παρόµοιες διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες ή 
διακανονισµούς επί θεµάτων στους τοµείς που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος 
Κεφαλαίου, πλην της ρυθµίσεως µεµονωµένων περιπτώσεων, ενηµερώνουν αµελλητί την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή ενηµερώνει µε τη σειρά της τα άλλα κράτη -µέλη. 
  
   3. Κατά την παροχή της ευρύτερης αµοιβαίας συνδροµής δυνάµει διµερούς ή 
πολυµερούς συµφωνίας ή διακανονισµού, τα κράτη - µέλη δύνανται να κάνουν χρήση 
του ηλεκτρονικού δικτύου επικοινωνιών και των τυποποιηµένων εντύπων που 
θεσπίζονται για την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου. 
  
Άρθρο 318  
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ) 
  
   1. Η Ελλάδα ενηµερώνει ετησίως την Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου για τα εξής: 
   α) τον αριθµό των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών, κοινοποίηση και είσπραξη ή τη 
λήψη ασφαλιστικών µέτρων που αποστέλλει ετησίως προς κάθε κράτος - µέλος προς το 
οποίο απευθύνεται η αίτηση, και λαµβάνει ετησίως από κάθε αιτούν κράτος - µέλος· 
   β) το ύψος των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται συνδροµή είσπραξης και τα 
εισπραχθέντα ποσά. 
  
   2. Η Ελλάδα παρέχει επίσης κάθε άλλη πληροφορία η οποία µπορεί να φανεί χρήσιµη 
για την εκτίµηση της παροχής αµοιβαίας συνδροµής δυνάµει του παρόντος Κεφαλαίου. 
  
Άρθρο 319 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται: 
  
   α) η τελωνειακή ή φορολογική ή άλλη αρµόδια αρχή ή υπηρεσία του Υπουργείου 
Οικονοµικών, ανάλογα µε το είδος της απαίτησης, που ενεργεί «ως αιτούσα αρχή» και 
«ως αποδέκτρια αρχή» για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, 
  
   β) οι αρµόδιες αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση των απαιτήσεων αυτών, 



  
   γ) ο τρόπος είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης στους δικαιούχους των απαιτήσεων 
που προβλέπονται από το παρόν Κεφάλαιο και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου. 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'  
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
  
Άρθρο 320 
Τροποποιήσεις των νόµων 3054/2002, 3784/2009, 2960/2001 και του άρθρου 
187 Π.Κ. 
  
   1. Στην αρχή της περίπτωσης γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 
(Α'230) προστίθενται τα εξής εδάφια: 
  
   «γ. ∆ιαθεσιµότητα µεταφορικών µέσων (βυτιοφόρα οχήµατα ή πλωτά µέσα), που να 
µπορούν να εξασφαλίσουν την οµαλή τροφοδοσία της αγοράς και την οµαλή και συνεχή 
διακίνηση µέρους των προϊόντων που εµπορεύεται ο κάτοχος της Άδειας Εµπορίας, 
λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις τροφοδοσίας γεωγραφικών περιοχών που µπορεί 
να έχουν επιβληθεί στον κάτοχο της άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 του 
νόµου αυτού. 
   Τα µεταφορικά µέσα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.∆.Χ.) πρέπει να είναι αποκλειστικής χρήσεως και να 
φέρουν εµφανώς το εµπορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Εµπορίας ο οποίος τα 
χρησιµοποιεί σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς του. Τα µεταφορικά µέσα (Φ.Ι.Χ. ή 
Φ.∆.Χ.) των εταιρειών Εµπορίας κατηγορίας Β1 και Β2 θα φέρουν επιπλέον ειδικά 
σήµατα. Το εµπορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Εµπορίας φέρουν υποχρεωτικά και τα 
πλωτά εφοδιαστικά µέσα (σλέπια). Όλα τα παραπάνω µεταφορικά µέσα φέρουν 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικό σήµα εντοπισµού (GPS). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων καθορίζονται οι τεχνικές λεπτοµέρειες ανά είδος καυσίµου για την εφαρµογή 
των ανωτέρω εδαφίων. 
   Στα ανωτέρω µεταφορικά µέσα υγρών καυσίµων δύναται να εγκατασταθούν 
ηλεκτρονικά συστήµατα διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας κατά τη 
διακίνηση προµετρηµένων ποσοτήτων καυσίµου, µέσω σφράγισης των διαµερισµάτων, µε 
δυνατότητα τηλεµατικής µεταφοράς δεδοµένων, σχετικών µε την οποιαδήποτε 
παρέµβαση κατά τη διακίνηση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
καθορίζονται οι προδιαγραφές, η διαδικασία και οι όροι εγκατάστασης των ανωτέρω 
συστηµάτων, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι συγκεκριµένες κατηγορίες 
βυτιοφόρων (Φ.Ι.Χ. και Φ.∆.Χ.) και πλωτών εφοδιαστικών µέσων που υπάγονται στην 
ανωτέρω ρύθµιση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.» 
  
   2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 
τροποποιείται ως εξής: 
  
   «Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εµπορίας «Ανεξάρτητου Πρατηρίου» της παραγράφου 4 
του άρθρου 7, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ευθύνονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και την ποσότητα των 
πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν ή διαθέτουν στους Τελικούς Καταναλωτές από 
κοινού µε τον ή τους κατόχους Άδειας Εµπορίας που τροφοδοτούν το πρατήριό τους, 
σύµφωνα µε τα παραστατικά πώλησης και διακίνησης ή, κατά περίπτωση, τον κάτοχο 
Άδειας ∆ιύλισης, εφόσον η τροφοδοσία έγινε απευθείας.» 
  
   3. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 προστίθενται οι 
λέξεις «εφαρµοζοµένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων της παραγράφου 8α του 
παρόντος άρθρου σε όλη τη διάρκεια της διακίνησης εντός της Ελληνικής Επικράτειας.» 
  
   β. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 προστίθεται 
παράγραφος 8α ως εξής: 
  
   «8.α. ∆εν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων µε µεταφορικό µέσο 
βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.∆.Χ.) ή πλωτό (σλέπια), εφόσον δεν φέρει σε εµφανές σηµείο το 
εµπορικό σήµα του κατόχου της Άδειας Εµπορίας, σύµφωνα µε την παράγραφο 5γ του 



άρθρου 6 ή, κατά περίπτωση, της Άδειας ∆ιύλισης, όταν η διακίνηση γίνεται άµεσα από 
τα διυλιστήρια. Οµοίως, δεν επιτρέπεται διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων µε 
µεταφορικό µέσο βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. ή Φ.∆.Χ.) ή πλωτό (σλέπια) που δεν έχει σήµα 
ηλεκτρονικού εντοπισµού (GPS). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
καθορίζεται ο χρόνος και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης.» 
  
   γ. Στο άρθρο 15 του ν. 3054/2002 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 
  
   «11. Τα υγρά καύσιµα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή 
αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ιχνηθετούνται µε ραδιοϊσότοπα ή 
µοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Υγρά καύσιµα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή 
αποθηκεύτηκαν και δεν ανιχνεύεται η σήµανσή τους µε ραδιοϊσότοπα ή µοριακής 
τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνοµα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά 
παραστατικά. 
   Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 
ρυθµίζονται τεχνικά ζητήµατα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος 
καυσίµου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.» 
  
   4. Το άρθρο 16 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «1. Όποιος χωρίς νόµιµη άδεια ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 
παράγραφος 5 περίπτωση γ' και του άρθρου 15 παράγραφος 8α του παρόντος νόµου 
διυλίζει, αποθηκεύει, εµπορεύεται, διακινεί, παραδίδει, προµηθεύει, εφοδιάζει, 
εµφιαλώνει ή πωλεί αργό πετρέλαιο ή πετρελαιοειδή ή άλλα ενεργειακά προϊόντα υπό την 
έννοια του παρόντος νόµου και µε την επιφύλαξη των περί λαθρεµπορίας διατάξεων του 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών και 
χρηµατική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) µέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 
  
   2. Αν ο υπαίτιος διαπράττει την πράξη της προηγούµενης παραγράφου κατ' 
εξακολούθηση και η συνολική αξία του αντικειµένου αυτής υπερβαίνει το ποσό των 
εβδοµήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών 
και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) µέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) 
ευρώ. 
  
   3. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις πράξεις των προηγούµενων 
παραγράφων είναι ανεξάρτητες από τις ποινικές κυρώσεις.» 
  
   5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 προστίθεται εδάφιο ε' ως εξής: 
  
   «ε. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 8α του άρθρου 15 τα 
µεταφορικά µέσα κατάσχονται άµεσα. Στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω µεταφορικών 
µέσων που: i) δεν φέρουν το εµπορικό σήµα της εταιρείας Άδειας Εµπορίας ή, κατά 
περίπτωση, της εταιρείας Άδειας ∆ιύλισης, όταν η τροφοδοσία γίνεται απευθείας από τα 
διυλιστήρια ή ii) δεν φέρουν το ειδικό ηλεκτρονικό σήµα εντοπισµού (GPS) επιβάλλεται 
πρόστιµο επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ ανά παράβαση και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας 
του µεταφορικού µέσου για διάστηµα έξι (6) µηνών. Σε κάθε περίπτωση υποτροπής εντός 
µιας τριετίας για την ίδια παράβαση, όπως αυτή προκύπτει από τις ισχύουσες εγγραφές 
στο Βιβλίο Κυρώσεων, το πρόστιµο τριπλασιάζεται. Η επιβολή του προστίµου δεν 
αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από 
τις κείµενες διατάξεις. 
   Επιπλέον, αφαιρείται το ναυτικό φυλλάδιο του πλοιάρχου ή ανακαλείται η άδεια 
άσκησης επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα αντίστοιχα για διάστηµα έξι (6) µηνών. 
   Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου 
Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του 
προηγούµενου εδαφίου.» 
  
   6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α'137) 
προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: 
  
   «8. α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες 



χιλιάδες (1.500.000) ευρώ για κάθε παράβαση διάταξης που αφορά το σύστηµα ελέγχου 
εισροών-εκροών. Το ύψος του επιβαλλόµενου προστίµου υπολογίζεται λαµβάνοντας 
υπόψη ως κριτήρια, ιδίως, τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν 
από αυτήν, το βαθµό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για την 
αξιολόγηση της παραβατικής συµπεριφοράς ως υποτροπής, λαµβάνονται υπόψη οι 
ισχύουσες εγγραφές στα τηρούµενα αρχεία παραβατών. Όποιος µέσα σε τρία χρόνια από 
την έκδοση της απόφασης, µε την οποία επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιµο ή άλλη κύρωση 
για παράβαση διάταξης περί συστήµατος εισροών-εκροών, τελεί νέα παράβαση, 
τεκµαίρεται ότι βρίσκεται σε υποτροπή. Τα ονόµατα των παραβατών αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο διαδίκτυο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α' 50). 
   β. Με απόφαση του ιδίου Υπουργού µπορούν να κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω 
παραβάσεις και να καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και τα όρια του προστίµου κάθε 
κατηγορίας ή και κάθε επί µέρους παράβασης, εντός των ορίων του πρώτου εδαφίου της 
παρούσας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση µπορούν να 
αναπροσαρµόζονται τα όρια αυτά. 
   γ. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιµο µόνο από ένα προς τούτο αρµόδιο 
όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατ' εφαρµογή 
των διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας αρµοδιότητας του εν λόγω Υπουργείου. Τυχόν 
επιβολή δεύτερου προστίµου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννοµη 
συνέπεια. Η επιβολή του προστίµου δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών ή 
ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 
  
   9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας επεκτείνεται η εφαρµογή των ολοκληρωµένων συστηµάτων ηλεκτρονικού 
ελέγχου εισροών-εκροών σε πλωτά µέσα µεταφοράς πετρελαιοειδών και ρυθµίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για τις διαδικασίες και τους όρους εγκατάστασης, το ακριβές 
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.» 
  
   7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 (Α'265) προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: 
  
   «Ειδικά για τις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες 
κατέχονται ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 εγκαθίστανται ολοκληρωµένα συστήµατα 
ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών στα οποία συνδέεται υποχρεωτικά φορολογικός 
ηλεκτρονικός µηχανισµός. 
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων καθορίζονται οι προδιαγραφές και 
ρυθµίζονται τα θέµατα εγκατάστασης των συστηµάτων ελέγχου εισροών-εκροών, των 
συστηµάτων ιχνηθέτησης, καθώς και οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της 
εγκατάστασης, για το κάθε είδος καυσίµου, των φορολογικών ηλεκτρονικών 
µηχανισµών, το ακριβές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.» 
  
   8. α. H παράγραφος 9 του άρθρου 147 του ν. 2960/ 2001 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «9. Σε περίπτωση µη καταχώρισης ή εκπρόθεσµης καταχώρισης ή ανακριβούς 
καταχώρισης των συναλλαγών πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης, εντός της κατά το άρθρο 73 παράγραφος 2 
περίπτωση α' του παρόντος νόµου χρονικής περιόδου, επιφυλασσοµένων των περί 
λαθρεµπορίας διατάξεων, επιβάλλεται ανά φορολογικό στοιχείο πρόστιµο εκατό (100) 
ευρώ. 
   ∆εν συνιστά παράβαση, κατά τα ανωτέρω, ανακριβής δήλωση η οποία επανεισήχθη 
διορθωµένη στο ως άνω σύστηµα από µέλος ∆ΙΠΕΘΕ, εντός της προβλεπόµενης από το 
άρθρο 5 παράγραφος 1 του ν. 3899/2010 προθεσµίας.» 
  
   β. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 147 του ν.2960/2001, όπως 
αντικαθίσταται µε την προηγούµενη υποπαράγραφο της παρούσας παραγράφου, 
εφαρµόζονται, επιφυλασσοµένων των περί λαθρεµπορίας διατάξεων, και επί 
εκπρόθεσµης καταχώρησης, ανακριβούς καταχώρησης και µη καταχώρησης 
φορολογικών παραστατικών συναλλαγής πετρελαίου θέρµανσης στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης, οι οποίες τελέστηκαν από 1.1.2011 
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 



   Υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εντός 
προθεσµίας δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
   i) Όταν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής ή 
έχει ασκηθεί αλλά δεν έχει εκδοθεί επ' αυτής τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού 
δικαστηρίου, µε υποχρέωση δήλωσης παραίτησης από το δικαίωµα άσκησης ένδικων 
µέσων ή από το ήδη ασκηθέν ένδικο µέσο. 
   ii) Όταν έχει ήδη καταβληθεί ολόκληρο το ποσό ή µέρος των καταλογισθέντων 
προστίµων, µε την οποία αιτούνται την επιστροφή της διαφοράς µεταξύ των 
καταβληθέντων προστίµων και των προβλεπόµενων από τις διατάξεις της παρούσας 
παραγράφου προστίµων. 
   ∆εν απαιτείται αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου στην 
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη. 
  
   9.α. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 187 Π.Κ. προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
   «Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο υπαίτιος της πράξεως του πρώτου εδαφίου, αν η 
εγκληµατική οργάνωση επιδιώκει την τέλεση περισσότερων αξιόποινων πράξεων σχετικά 
µε την αποφυγή καταβολής νόµιµου φόρου, τέλους, δασµού ή άλλης επιβαρύνσεως κατά 
την αγορά, πώληση, παραλαβή, παράδοση, µεταφορά, διαµετακόµιση, εµπορία, κατοχή, 
αποθήκευση, εισαγωγή ή εξαγωγή εµπορεύµατος ή και προϊόντος αποµίµησης, 
παραποίησης ή πειρατείας». 
  
   β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 187 Π.Κ. προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
   «Με την ίδια ποινή τιµωρείται το µέλος της οργάνωσης αν κατά τον χρόνο τέλεσης του 
εγκλήµατος του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου ήταν δηµόσιος υπάλληλος ή 
υπάλληλος υπό την έννοια του άρθρου 263α.» 
  
   γ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 187 Π.Κ. προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 
  
   «Επιβαρυντική περίσταση συνιστά επίσης η τέλεση της πράξεως του τελευταίου 
εδαφίου της πρώτης παραγράφου µε υλικό αντικείµενο το αργό πετρέλαιο ή άλλο 
πετρελαιοειδές ή ενεργειακό προϊόν.» 
  
   10. Οι παραβάσεις που προβλέπονταν ως αυτοτελείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
περιπτώσεων ιγ', ιδ' και ιε' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (Α'179), 
που καταργήθηκαν από 1.1.2011, µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του 
ν.3899/2010 (Α' 212) και διαπράχθηκαν µέχρι 31.12.2010, για τις οποίες δεν έχουν 
εκδοθεί από τους προϊσταµένους των ∆ηµόσιων Οικονοµικών Υπηρεσιών οι σχετικές 
αποφάσεις επιβολής προστίµου ή έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις αυτές και κατά το χρόνο 
έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος, δεν έχουν περαιωθεί οριστικά µε διοικητική 
επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, λογίζονται ως 
γενικές παραβάσεις και επιβάλλεται ένα (1) ενιαίο πρόστιµο, ανά διαχειριστική περίοδο, 
µε βάση την κατηγορία βιβλίων που τηρούνταν κατά την πρώτη ηµέρα της διαχειριστικής 
περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές, µε συντελεστή βαρύτητας (Σ.Β.), κατά περίπτωση, 
ως εξής: 
   α) Για τη µη υποβολή στοιχείων, για τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του 
άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992), ο Σ.Β. = τρία (3). 
   β) Για την εκπρόθεσµη υποβολή στοιχείων, για τις συναλλαγές πετρελαίου της 
παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., καθώς και την ανακριβή υποβολή αυτών ως 
προς την ποσότητα, ο Σ.Β. = δύο (2). 
   γ) Για τη µη υποβολή ή την εκπρόθεσµη υποβολή των αντιτύπων των φορολογικών 
παραστατικών, για τις συναλλαγές πετρελαίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του 
Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν η παράλειψη αυτή αφορά ένα ή περισσότερα από αυτά, ο Σ.Β. = 
ένα (1). 
   Τα ως άνω ισχύουν µε την προϋπόθεση ότι το ποσό του προστίµου, που προβλέπεται 
από τις διατάξεις αυτές, δεν είναι µεγαλύτερο από αυτό που θα προέκυπτε, µε βάση τις 
προϊσχύουσες διατάξεις. 
  
   11. Τα αναφερόµενα στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και 
για τις παραβάσεις που εκκρεµεί η συζήτηση προσφυγής κατ' αυτών ενώπιον των 
διοικητικών δικαστηρίων και του Σ.τ.Ε., εφόσον προβλέπουν επιεικέστερη µεταχείριση. 



Για τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν µε αίτησή τους, που υποβάλλεται στον αρµόδιο προϊστάµενο της ∆ηµόσιας 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από τη 
δηµοσίευση του παρόντος, να ζητήσουν τη διοικητική επίλυση της διαφοράς µε βάση τις 
υπόψη διατάξεις, ακολουθουµένης της διαδικασίας του ν.δ. 4600/1966 (Α' 242). 
  
   12. Κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, ποσά προστίµων που έχουν 
καταβληθεί δεν επιστρέφονται. 
  
   13. Οι υπηρεσίες του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος έχουν ελεύθερη 
πρόσβαση στο Σύστηµα Ελέγχου Εισαγωγών ICS-1, στο Σύστηµα Ελέγχου Εξαγωγών 
ECS και στο Σύστηµα Παρακολούθησης και Ελέγχου ∆ιακίνησης Προϊόντων Ε.Φ.Κ. EMCS, 
τα οποία εφαρµόζονται στην Ελληνική Επικράτεια δυνάµει των Κανονισµών (αρ) 
648/2005 και (ΕΚ) 684/2009. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 
  
Άρθρο 321 
Τροποποιήσεις των νόµων 1078/1980, 1882/1990, 3842/2010, 2238/1994, 
3427/2005, 4002/2011, 4014/2011, 4015/2011 και 4038/2011 
  
   1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (Α' 238), όπως 
είχε τροποποιηθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του ν. 3842/2010 (Α' 58), 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «γ) οι πολίτες των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου,». 
  
   2.α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/ 1990 (Α' 43) προστίθεται 
προτελευταίο εδάφιο ως εξής: 
  
   «Η πληροφόρηση µέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη φορολογική ενηµερότητα 
φυσικών ή νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, όπως ορίζεται στο προηγούµενο 
εδάφιο, υπέχει θέση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο από τον φορέα, υπηρεσία ή πρόσωπο που αιτήθηκε για τη λήψη του 
και µόνο για τη αιτία που αναφέρεται στην αίτησή του.» 
  
   β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α' 312), µετά το τρίτο 
εδάφιο, προστίθενται εδάφια ως εξής: 
  
   «Από το έτος 2012 και επόµενα η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ατοµικά 
από κάθε φυσικό πρόσωπο, στο έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση. Για την ακίνητη 
περιουσία των προστατευοµένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος, ανήλικων τέκνων, η δήλωση υποβάλλεται από τον υπόχρεο 
γονέα στο όνοµα του τέκνου.» 
  
   3.α. H παράγραφος 3 του άρθρου 34 του ν. 3842/2010 (Α' 58) τροποποιείται ως εξής: 
  
   «Η δήλωση των φυσικών προσώπων συντίθεται µηχανογραφικά από το Υπουργείο 
Οικονοµικών, χωριστά ανά φυσικό πρόσωπο, από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων των 
υπόχρεων.» 
  
   β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 1.1.2010. 
  
   4.α. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (Α'151), προστίθεται νέο εδάφιο που 
έχει ως εξής: 
  
   «Επίσης, δεν εκπίπτουν οι ακόλουθοι φόροι, τέλη και εισφορές που βαρύνουν την 
επιχείρηση: αα) ο φόρος υπεραξίας λόγω αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων που 
προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 2065/1992 (Α'113), ββ) ο 
φόρος ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν. 3842/2010 (Α' 58), 
γγ) το ενιαίο τέλος ακινήτων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3634/2008 (Α' 9), 
δδ) το τέλος επιτηδεύµατος του άρθρου 31 του ν. 3986/ 2011 (Α'152), εε) το έκτακτο 



ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών του άρθρου 53 του ν. 
4021/2011 (Α' 218), ζζ) η έκτακτη εισφορά του πέµπτου άρθρου του ν. 3845/2010 (Α' 
65), ηη) η έκτακτη εισφορά του άρθρου 2 του ν. 3808/2009 (Α' 227) και θθ) η έκτακτη 
εισφορά ακινήτων του άρθρου 3 του ν. 3808/2009.» 
  
   β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν ισχύ από την έναρξη ισχύος των 
αντίστοιχων αναφερόµενων διατάξεων. 
  
   5. Στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 2238/1994 προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως 
εξής: 
  
   «8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τύπος και 
το περιεχόµενο της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ η οποία εκτός από τα ακαθάριστα ποσά, 
το φόρο και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 
που παρακρατήθηκε από ορισµένες κατηγορίες υποχρέων στον προηγούµενο 
ηµερολογιακό µήνα, δύναται να περιλαµβάνει και τις οφειλόµενες εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που αντιστοιχούν στις ανωτέρω ακαθάριστες αποδοχές και γενικά ρυθµίζεται 
κάθε άλλο σχετικό θέµα που αφορά την υποβολή των δηλώσεων αυτών.» 
  
   6.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  
   «Εξαιρείται το φυσικό πρόσωπο, που αποκτά αποκλειστικά ετήσιο εισόδηµα µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 16 µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.» 
  
   β. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.2238/1994 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  
   «Ειδικά, προκειµένου για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν αποκλειστικά 
εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες, αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση, αν το 
ετήσιο φορολογούµενο εισόδηµά τους υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) 
ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και δεν συντρέχει µία από τις 
περιπτώσεις α', ε', στ', η' και ι' αυτής της παραγράφου.» 
  
   γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή για εισοδήµατα που 
αποκτώνται από 1.1.2011 και µετά. 
  
   7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «1. Συνιστάται στη Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης ∆ηµοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών πενταµελής Επιτροπή αποτελούµενη από έναν 
πρώην δικαστικό λειτουργό ή πρώην λειτουργό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ως 
Πρόεδρο, δύο υπαλλήλους µε βαθµό τουλάχιστον Β' της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Οικονοµικών, έναν υπάλληλο του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος, 
προϊστάµενο οργανικής µονάδας επιπέδου ∆ιεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και έναν 
εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.).» 
  
   8. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 2238/1994 αντικαθίστανται ως εξής: 
  
   «1. Ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού µισθώµατος ή 
γεωργικών ακινήτων, εφόσον το µίσθωµα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά 
µήνα, υποβάλλονται µε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών µεθόδων και δικτυακών 
υποδοµών από τον εκµισθωτή ή τον µισθωτή, µέσα στον επόµενο µήνα από τη σύνταξή 
τους. 
  
   2. Τα έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου εφόσον δεν έχουν υποβληθεί, 
στερούνται κάθε αποδεικτικής δύναµης και δεν εξετάζονται από τα δικαστήρια και τις 
δηµόσιες γενικά αρχές. Επίσης, στερούνται αποδεικτικής δύναµης και τα αντέγγραφα, µε 
τα οποία συµφωνείται µίσθωµα διαφορετικό από το καθοριζόµενο στο έγγραφο της 
µίσθωσης. 
  



   3. Αν µεταβιβασθεί η κυριότητα ακινήτου, ο νέος κύριος είναι αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο συνυπεύθυνος µε τον προκάτοχο για την πληρωµή του φόρου των τριών (3) 
πριν από τη µεταβίβαση ετών, που αναλογεί επιµεριστικά στο εισόδηµα του ακινήτου που 
µεταβιβάστηκε και προκύπτει από την εγγραφή που υπάρχει κατά την ηµέρα της 
µεταβίβασης. Οι συµβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση να υπενθυµίζουν τη διάταξη αυτή 
στους συµβαλλόµενους και να αναγράφουν τούτο ρητά στο συµβόλαιο της 
αγοραπωλησίας. 
  
   4. Όσοι δεν υποβάλλουν τα έγγραφα µίσθωσης ακινήτου ή τα υποβάλλουν 
εκπρόθεσµα, καθώς και οι συµβολαιογράφοι που δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις της 
προηγούµενης παραγράφου, υπόκεινται σε πρόστιµο που ορίζεται µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. 
   Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος 
και η διαδικασία υποβολής τους και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των 
διατάξεων αυτών.» 
  
   9. Η υποπαράγραφος 3β' του άρθρου 23 του ν. 4002/ 2011 (Α' 180) αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  
   «β) Της ∆ιεύθυνσης και των Τµηµάτων Α'- Σχεδιασµού, ∆ιαχείρισης και Ελέγχου των 
Προγραµµάτων Οικονοµικής Προσαρµογής, Β' - Παρακολούθησης της Εφαρµογής των 
Προγραµµάτων Οικονοµικής Προσαρµογής που υλοποιούνται από υπηρεσίες εκτός του 
Υπουργείου Οικονοµικών και Γ' - Παρακολούθησης της Εφαρµογής των Προγραµµάτων 
Οικονοµικής Προσαρµογής που υλοποιούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονοµικών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, όλων των κλάδων του Υπουργείου 
Οικονοµικών. Του Τµήµατος ∆' -Γραµµατειακής και ∆ιοικητικής Υποστήριξης προΐσταται 
υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ. 
   Η τοποθέτηση των προϊσταµένων της ∆ιεύθυνσης και των Τµηµάτων διενεργείται µε 
µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται 
προϊστάµενοι µε την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου, πρέπει να διαθέτουν 
τουλάχιστον το βαθµό ∆', µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και άριστη γνώση µίας (1) 
τουλάχιστον εκ των γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά, 
γερµανικά). 
  
   10. Οι διοικητικές λύσεις που εκδίδονται από τις φορολογικές διευθύνσεις της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, είτε µε τη µορφή εγκυκλίων είτε 
ατοµικών απαντήσεων, αναρτώνται στο διαδίκτυο, ταυτόχρονα µε τη διεκπεραίωσή τους, 
αφού προηγουµένως απαλειφθούν από τις ατοµικές απαντήσεις τα στοιχεία των 
φορολογουµένων, καθώς και τυχόν αναφερόµενα ποσά φόρων. 
  
   11. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 4015/2011 (Α' 210) αντικαθίσταται από 
τότε που ίσχυσε ως εξής: 
  
   «3. Αγορές µεταχειρισµένων κινητών µέσων αγροτικής παραγωγής από ΣΑΟ έχουν την 
ίδια φορολογική µεταχείριση όπως το ∆ηµόσιο». 
  
   β. Οι παράγραφοι 6 και 11 του άρθρου 15 του ν. 4015/ 2011 καταργούνται από τότε 
που ίσχυσε. 
  
   12. Αν ελλείπει ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής 
∆ιοίκησης Κρατικών Λαχείων (α.ν. 339/1936-Α'512), στη θέση του Προέδρου της ως 
άνω Επιτροπής προεδρεύει Γενικός Γραµµατέας ή Ειδικός Γραµµατέας του Υπουργείου 
Οικονοµικών που ορίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών, µε την απόφαση ορισµού των 
µελών της Επιτροπής ή Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Οικονοµικών, 
ο οποίος ορίζεται µε την ίδια απόφαση. 
  
   13. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν.4038/2012 (Α' 14) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «9. Επί ανωνύµων εταιρειών, οι µετοχές των οποίων ανήκουν, είτε στην «Ταµείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.», είτε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, 
εφόσον στη Γενική τους Συνέλευση αυτό εκπροσωπείται από την «Ταµείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου Α.Ε.», και δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή 



αγορά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, κατά παρέκκλιση του ν. 
3429/2005 (Α' 34), του άρθρου 42 του ν. 3943/2011 (Α' 66) και των σχετικών 
διατάξεων των καταστατικών τους.» 
  
   14. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 65 του ν. 2362/1995 (Α' 247) προστίθεται 
περίπτωση δ' που έχει ως εξής: 
  
   «δ. Εγγυήσεις που παρέχονται σε εταιρικές περιπτώσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η 
παροχή υπηρεσιών δηµοσίου ενδιαφέροντος από εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία το 
µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.» 
  
Άρθρο 322 
Μετασχηµατισµοί επιχειρήσεων -Φορολογία µετοχών 
  
   1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ.1297/1972 (Α' 217) αντικαθίστανται ως εξής: 
  
   «Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται επί συγχωνεύσεως ή µετατροπής 
επιχειρήσεων, οποιασδήποτε µορφής, σε ανώνυµη εταιρεία ή προς το σκοπό ίδρυσης 
ανώνυµης εταιρείας, καθώς και επί συγχωνεύσεως ή µετατροπής επιχειρήσεων, 
οποιασδήποτε µορφής, εφόσον σε αυτές δεν περιλαµβάνεται ανώνυµη εταιρεία, σε 
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή προς το σκοπό ίδρυσης εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης.» 
  
   2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από το χρόνο λήξης που 
προβλεπόταν από τις αντικατασταθείσες διατάξεις. 
  
   3. Το άρθρο 12 του ν.δ. 1297/1972 παύει να ισχύει για συγχωνεύσεις ή µετατροπές 
επιχειρήσεων που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νοµοθετήµατος 
αυτού από τη δηµοσίευση του παρόντος και µετά. Επίσης, παύει να ισχύει η παράγραφος 
11 του άρθρου 7 του ν. 2386/1996 (Α'43) για µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων που 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 
(Α' 137). Το προηγούµενο εδάφιο καταλαµβάνει µετασχηµατισµούς για την 
πραγµατοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισµοί µετασχηµατισµού από τη 
δηµοσίευση του παρόντος και µετά. 
  
   4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 (Α' 137) προστίθεται 
εδάφιο που έχει ως εξής: 
  
   «Ειδικά για τη ζηµία παρελθουσών χρήσεων της απορ-ροφώσας ανώνυµης εταιρείας ή 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.» 
  
   5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για απορροφήσεις για 
την πραγµατοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισµοί µετασχηµατισµού από τη 
δηµοσίευση του παρόντος και µετά. 
  
   6. Στο άρθρο 109 του ν. 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής: 
  
   «6. Όταν µετατρέπεται ανώνυµη εταιρεία σε προσωπική εταιρεία, στα ήδη 
φορολογηθέντα κέρδη που υφίστανται κατά το χρόνο της µετατροπής επιβάλλεται σε 
βάρος του νοµικού προσώπου ο οριζόµενος από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. φόρος. Επίσης, όταν η µετατροπή εταιρείας περιορισµένης 
ευθύνης σε προσωπική εταιρεία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
επιβάλλεται ο οριζόµενος από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 55 φόρος. Το οφειλόµενο ποσό φόρου αποδίδεται εφάπαξ, µέσα στον επόµενο 
από την ολοκλήρωση της µετατροπής µήνα, µε τα έντυπα απόδοσης του 
παρακρατούµενου σύµφωνα µε τις πάνω διατάξεις φόρου. Οι διατάξεις του 
προηγούµενου εδαφίου έχουν εφαρµογή και για τα αφορολόγητα αποθεµατικά που 
έχουν σχηµατιστεί λόγω πραγµατοποίησης παραγωγικών επενδύσεων µε βάση 
αναπτυξιακό νόµο, καθώς και από αφορολόγητα έσοδα ή αυτοτελώς φορολογηθέντα 
εισοδήµατα. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή για τα φορολογηθέντα κέρδη 
παρελθουσών χρήσεων που έχουν σχηµατισθεί από εταιρείες περιορισµένης ευθύνης 
µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2010.» 



  
   7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α' 66) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α' 31) και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α' 72) εξακολουθούν να εφαρµόζονται 
για µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο 
ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, κατά περίπτωση, οι οποίες 
έχουν αποκτηθεί µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2012. Για τις πιο πάνω µετοχές που 
αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά έχουν εφαρµογή αποκλειστικά οι 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε.» 
  
   8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2238/1994 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 
δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε τιµή 
ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, όταν οι 
µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιανουαρίου 2013 και 
µετά.» 
  
   9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του ν. 2238/1994 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «4. Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε τιµή ανώτερη της 
τιµής απόκτησής τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής µε βιβλία τρίτης 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, όταν οι µετοχές αυτές 
αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά.» 
  
   10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α' 66) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος εξακολουθούν να εφαρµόζονται για µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και την 31η 
∆εκεµβρίου 2012.» 
  
Άρθρο 323  
Ρυθµίσεις θεµάτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
  
   1. Στο άρθρο 1 του ν. 3832/2010 (Α' 38) προστίθεται νέα παράγραφος 5, µε 
αντίστοιχη αναρίθµηση των επόµενων παραγράφων, ως εξής: 
  
   «5. Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών οι φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. 
εφαρµόζουν τον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως κάθε 
φορά ισχύει.» 
  
   2. Μετά το άρθρο 3 του ν. 3832/2010 προστίθεται νέο άρθρο 4, µε αντίστοιχη 
αναρίθµηση των επόµενων άρθρων 4 έως και 12, ως ακολούθως: 
  
«Άρθρο 4 
Συµβουλευτική Επιτροπή Ορθής Πρακτικής 
  
   1. Συνιστάται ανεξάρτητη συµβουλευτική επιτροπή αποτελούµενη από πέντε µέλη, ως 
εξής: 
   α) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τη Βουλή, 
   β) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), 
   γ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από τον Ευρωπαϊκό Συµβουλευτικό Φορέα για τη 
∆ιακυβέρνηση στον τοµέα της Στατιστικής (ESGAB), 
   δ) ένα µέλος που υποδεικνύεται από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού 
Συστήµατος (ESSC) και 
   ε) έναν εκπρόσωπο της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
  
   2. Έργο της επιτροπής είναι αποκλειστικά η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης σχετικά µε την 
εφαρµογή των αρχών 1-6 (θεσµικό πλαίσιο) του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις 



ευρωπαϊκές στατιστικές στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα. Η επιτροπή υποβάλλει την 
έκθεσή της στην Βουλή αφού ενηµερώσει τον Ευρωπαϊκό Συµβουλευτικό Φορέα για τη 
∆ιακυβέρνηση στον τοµέα της Στατιστικής. Η έκθεση της επιτροπής έχει συµβουλευτικό 
χαρακτήρα. Η επιτροπή δεν έχει αρµοδιότητες ως προς τη διοίκηση και οργάνωση της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ως προς τη συλλογή, παραγωγή και διάδοση των στατιστικών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
  
   3. Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται µεταξύ εµπειρογνωµόνων µε εξαιρετική 
ικανότητα και εθνική ή/και διεθνή επαγγελµατική πείρα στα πεδία που αναφέρονται στον 
Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. 
  
   4. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται µε ψηφοφορία µεταξύ των µελών της. 
  
   5. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής συµµετέχει ο πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χωρίς ψήφο. 
  
   6. Τα µέλη της επιτροπής διορίζονται για διετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών. 
  
   7. Η ετήσια έκθεση της επιτροπής, δηµοσιοποιείται, αφού υποβληθεί στη Βουλή. 
  
   8. Οι φορείς του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος παρέχουν στην επιτροπή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου της µετά από αίτησή της που 
υποβάλλεται στο ανώτατο όργανο διοίκησης του αντίστοιχου φορέα. 
  
   9. Τα µέλη της επιτροπής υποχρεούνται να µην αποκαλύπτουν πληροφορίες στις οποίες 
έλαβαν πρόσβαση µέσω διαδικασιών της επιτροπής, εάν ενηµερωθούν από τον αρµόδιο 
φορέα ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι δικαιολογηµένα εµπιστευτικού χαρακτήρα. 
  
   10. Τα µέλη της επιτροπής δύνανται να αποµακρυνθούν πριν τη λήξη της θητείας τους 
µόνο για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση του έργου της επιτροπής. 
  
   11. Στα µέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται αµοιβή. 
  
   12. Η τεχνική και διοικητική υποστήριξη της επιτροπής παρέχονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
µε τρόπο που να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της επιτροπής. Η δαπάνη λειτουργίας της 
επιτροπής βαρύνει τον προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
  
   13. Η επιτροπή συνιστάται για δύο έτη από την πρώτη συγκρότησή της, οπότε θα 
επανεξεταστούν ο ρόλος και η αποτελεσµατικότητά της.» 
  
   3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 (που πριν την ανωτέρω αρίθµηση έφερε τον αριθµό 
4) του ν. 3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «1. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ύστερα από γνώµη του ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ., εγκρίνει ανά τριετία το Ελληνικό 
Στατιστικό Πρόγραµµα (ΕΛ. Σ.Π.). Το ΕΛ.Σ.Π. εγκρίνεται έως το τέλος Μαρτίου του 
προηγούµενου της εφαρµογής έτους.» 
  
   4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 5 (που πριν την ανωτέρω 
αναρίθµηση έφερε τον αριθµό 4) του ν. 3832/2010, η λέξη «Μαρτίου» αντικαθίσταται 
από τη λέξη «Μαΐου». 
  
   5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 (που πριν την ανωτέρω αναρίθµηση 
έφερε τον αριθµό 9) του ν. 3832/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
   «Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει διακεκριµένη νοµική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε 
κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείµενο δικαιώµατα ή υποχρεώσεις της, καθώς και 
πράξεις ή παραλείψεις της.» 
  
   6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 11 (που πριν την ανωτέρω αναρίθµηση έφερε τον 
αριθµό 10) του ν. 3832/2010 καταργείται. 
  
   7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 (που πριν την ανωτέρω 
αναρίθµηση έφερε τον αριθµό 11) του ν. 3832/2010 καταργείται. 
  



   8. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 (που πριν την ανωτέρω αναρίθµηση 
έφερε τον αριθµό 11) του ν. 3832/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
   «Ο Κανονισµός µπορεί να προβλέπει ότι η εξειδίκευση διατάξεών του µπορεί να γίνεται 
µε αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή µε συµφωνίες συνεργασίας µε τους φορείς 
του ΕΛ.Σ.Σ., καθώς και η δηµοσίευση των αποφάσεων αυτών στο διαδικτυακό τόπο της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., χωρίς να απαιτείται δηµοσίευσή του. 
  
   9. Το άρθρο 13 (που πριν την ανωτέρω αναρίθµηση έφερε τον αριθµό 12) του ν. 
3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 13  
Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
  
   1. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιλέγεται από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, 
µε εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, µε 
πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών της. 
  
   2. Αποκλειστικό κριτήριο επιλογής στη θέση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., είναι η 
υψηλή επιστηµονική κατάρτιση, µε ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση στο 
αντικείµενο της στατιστικής ή συναφών κλάδων ή σε αντικείµενο συναφές προς το 
αντικείµενο των στατιστικών ερευνών και µελετών. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. πρέπει να διαθέτει διδακτορικό τίτλο σπουδών. 
  
   3. Μετά την επιλογή του από τη ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, σύµφωνα µε τα 
όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. διορίζεται για πενταετή 
θητεία, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Η θητεία του µπορεί να ανανεώνεται για µία µόνο φορά, µε όµοια 
απόφαση και την ίδια διαδικασία. ∆εν επιτρέπεται να ορισθεί εκ νέου Πρόεδρος της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., πρόσωπο που έχει εκπέσει από την ιδιότητα αυτή. 
  
   4. Οι παράγραφοι 4, 6 και 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/ 2002 (Α' 220) εφαρµόζονται 
και για τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.» 
  
   10. Το άρθρο 13 του ν. 3832/2010 καταργείται, χωρίς αναρίθµηση των επόµενων 
άρθρων. 
  
   11. Το άρθρο 14 του ν. 3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 14  
Αρµοδιότητες Προέδρου 
  
   1. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι το ανώτατο όργανο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ασκεί όλες τις 
αρµοδιότητές της και έχει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας της για την εκπλήρωση 
των σκοπών της σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, του 
Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών 
στατιστικών πρακτικών. 
   Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 
   α) εγκρίνει το ΕΛ.Σ.Π., 
   β) καταρτίζει τον Κανονισµό Στατιστικών Υποχρεώσεων των φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. και 
τον Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
   γ) καταρτίζει το ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και την έκθεση 
αξιολόγησης του στατιστικού προγράµµατος, του προηγούµενου έτους, 
   δ) αποφασίζει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 12 του 
παρόντος νόµου, 
   ε) λαµβάνει τις αποφάσεις σχετικά µε τις στατιστικές µεθόδους, τα πρότυπα και τις 
διαδικασίες, καθώς και µε το περιεχόµενο και τη χρονική στιγµή της δηµοσίευσης 
στατιστικών στοιχείων, σχετικά µε τη διαβίβαση των επίσηµων στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. 
στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και γενικότερα σχετικά µε τη διαβίβαση, 
υποβολή ή γνωστοποίηση στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς 
στατιστικής συνεργασίας. 
   στ) Είναι αρµόδιος για το συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων 
του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσηµων 



στατιστικών της χώρας, καθώς και για την εφαρµογή του εθνικού πλαισίου διασφάλισης 
ποιότητας των στατιστικών. 
   ζ) Μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών 
και µελετών, επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιο στατιστικό 
πρόγραµµα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
   η) Εκπροσωπεί την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των ∆ικαστηρίων, κάθε 
Αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µπορεί να αναθέσει την εκπρο-σώπησή της 
στον Νοµικό Σύµβουλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή σε υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
   θ) Προΐσταται των υπηρεσιών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία 
τους, παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την 
εκπλήρωση της αποστολής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συγκροτεί οµάδες εργασίας από το ειδικό 
επιστηµονικό ή το λοιπό προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείµενό τους. 
   ι) Προΐσταται ιεραρχικά και πειθαρχικά του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και µεριµνά για 
τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Υπηρεσιακού και του Πειθαρχικού Συµβουλίου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
   ια) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισµούς, απολογισµούς και ισολογισµούς της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
   ιβ) Είναι αρµόδιος για κάθε θέµα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την 
οικονοµική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαµβάνει ως διατάκτης των δαπανών της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού της. 
   ιγ) ∆ύναται να µεταβιβάζει αρµοδιότητές του σε άλλα όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και να 
εξουσιοδοτεί µε απόφασή του όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «µε εντολή 
Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της µε αποφάσεις που δηµοσιεύονται µε ανάρτηση 
στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χωρίς να απαιτείται άλλη δηµοσίευσή τους. 
   ιδ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που προβλέπει ο νόµος και ο 
Κανονισµός Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
  
   2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στην άσκηση 
όλων των καθηκόντων του από τον Γενικό ∆ιευθυντή Στατιστικών Ερευνών, και σε 
περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και αυτού, από τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιοίκησης και 
Οργάνωσης.» 
  
   12. Το άρθρο 15 του ν. 3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
«Άρθρο 15  
Εγγυήσεις ανεξαρτησίας - Κωλύµατα 
  
   1. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απολαύει προσωπικής ανεξαρτησίας δεσµευόµενος κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του από τις εκάστοτε κείµενες διατάξεις. Ο Πρόεδρος της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. τελεί υποχρεωτικά σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. 
  
   2. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται να παυθεί, µε απόφαση του οργάνου που τον 
διόρισε, για αδυναµία άσκησης των καθηκόντων του λόγω κωλύµατος, νόσου ή 
αναπηρίας ή για σπουδαίο λόγο που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως 
ιδίως η αποκάλυψη εµπιστευτικών θεµάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση 
των καθηκόντων του, ή η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εµπορικό 
όφελος. Οι λόγοι παύσης δεν επιτρέπεται να θέτουν σε κίνδυνο την επαγγελµατική και 
επιστηµονική του ανεξαρτησία. 
  
   3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές 
του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.» 
  
   13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3832/2010, αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «2. Ο προϋπολογισµός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. περιλαµβάνει όλα τα κονδύλια που είναι αναγκαία 
για τη διάθεση στους χρήστες στατιστικών υψηλής ποιότητας σύµφωνα µε όλες τις 
εθνικές και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Τον προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εισηγείται στον 
Υπουργό Οικονοµικών ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος είναι και διατάκτης των 
δαπανών της. Με απόφαση του Προέδρου είναι δυνατή η κατά την διάρκεια του 
οικονοµικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µε 
ισόποση µείωση άλλων πιστώσεων του προϋπολογισµού. Η εκτέλεση του 
προϋπολογισµού παρακολουθείται από την Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού 



Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου της εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους, 
όπως ορίζεται από τον Κανονισµό της Βουλής. 
   Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασµούς στους οποίους 
συµπεριλαµβάνονται τα αποτελέσµατα χρήσης και ο ισολογισµός, όπως ειδικότερα 
ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονοµικών 
στοιχείων και των ετήσιων λογαριασµών και οικονοµικών καταστάσεων γίνεται από δύο 
(2) ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στο διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι 
λογαριασµοί και ο απολογισµός της ΕΛ.ΣΤΑΤ. υπόκεινται στον προληπτικό και στον 
κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
  
   14. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 3832/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «3. Κάθε ζήτηµα σχετικά µε την οικονοµική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδίως όσον αφορά 
το λογιστικό σχέδιο που εφαρµόζει, το είδος, τη δοµή και το περιεχόµενο των 
λογαριασµών και των βιβλίων που τηρεί, την έγκριση και εκκαθάριση των δαπανών της, 
την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ως και χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, τον 
τρόπο πληρωµής των δαπανών, την ταµειακή διαχείριση, την εξόφληση των χρηµατικών 
ενταλµάτων, τη διαχείριση διαθεσίµων, τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης, τις κάθε 
είδους συµβάσεις (ιδίως προµήθειας αγαθών, ανάθεσης εκτέλεσης έργων, παροχής 
υπηρεσιών, µίσθωσης, εκµίσθωσης, αγοράς ή εκποίησης ακινήτων), καθώς και σχετικά µε 
τη χρηµατοδότηση και την κατανοµή των δαπανών κάθε απογραφής και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια ρυθµίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μέχρι 
την έκδοση του Κανονισµού Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του δηµοσίου λογιστικού.» 
  
   15. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010, η φράση «µετά από γνώµη 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ.», αντικαθίσταται από τη φράση «µετά από πρόταση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.» 
  
   16. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. δύναται επίσης να ανατεθεί στο Τµήµα 
Ερευνών και Μελετών ή σε στελέχη που υπηρετούν σε αυτό και ορίζονται προς τούτο 
από τον Πρόεδρο, η εκπόνηση κοινωνικοοικονοµικών µελετών, αυτοτελώς ή σε 
συνεργασία µε άλλες υπηρεσιακές µονάδες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή µε άλλους φορείς, καθώς και 
η εκτέλεση κάθε άλλης εργασίας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.» 
  
   17. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010 οι λέξεις «σύµφωνα µε το 
άρθρο 11 του ν. 1649/1986 (Α' 149)» διαγράφονται και στο τέλος της παραγράφου 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
   «Ο Νοµικός Σύµβουλος προσλαµβάνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται 
τα κριτήρια, τα προσόντα και οι όροι αµοιβής και συνεργασίας.» 
  
   18. Στο άρθρο 23 του ν. 3832/2010 αναριθµείται η υφιστάµενη παράγραφος 6 σε 7 
και προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: 
  
   «6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 3470/2006 και η παράγραφος 12 του 
άρθρου 21 του ν. 3144/2003 συµπληρώνεται ως εξής: 
  
   «Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) επιτρέπεται να αναθέτει µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου, για συγκεκριµένο έργο, σε εταιρικές και ατοµικές επιχειρήσεις ή, για 
ορισµένη χρονική διάρκεια και όχι πέραν του οκταµήνου, σε φυσικά πρόσωπα την 
παροχή υπηρεσιών, όπως µεταφορά υλικού, χειρισµό µηχανηµάτων και συναφείς 
εργασίες και άλλες υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, προς εξυπηρέτηση 
αναγκών που απορρέουν από τις δραστηριότητές της.»» 
  
Άρθρο 324 
Έγκριση του Σχεδίου Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και των εταιρειών Siemens AG και Siemens A.E. 
  



   1. Εγκρίνεται το Σχέδιο Συµφωνίας Συµβιβασµού µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
και των εταιρειών Siemens AG, που εδρεύει στην πόλη του Μονάχου στην Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γερµανίας και Siemens A.E., που εδρεύει στον ∆ήµο Αµαρουσίου του 
Νοµού Αττικής, όπως το Σχέδιο αυτό µε τα συνηµµένα παραρτήµατά του στην αγγλική 
γλώσσα και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτάται στον παρόντα νόµο 
ως Παράρτηµα XI. 
  
   2. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την 
Ελληνική ∆ηµοκρατία και να υπογράψει την, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού, Συµφωνία Συµβιβασµού. 
  
Άρθρο 325  
Ρυθµίσεις για το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
  
   1. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων δύναται να αναθέτει, σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., την 
εκτέλεση του έργου της φύλαξης των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του, καθώς και 
της διενέργειας χρηµαταποστολών σε ειδικές εταιρείες φύλαξης και χρηµαταποστολών. 
  
   2.α. Ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µπορούν να συνιστούν στο 
δεσµευµένο τοµέα του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων λογαριασµούς ειδικού 
σκοπού, για την από το Ταµείο, έναντι αµοιβής και σύµφωνα µε ορισµένους όρους, 
εκτέλεση ιδίως νοµίµων ρυθµίσεων ή ειδικών µεταξύ τους συµφωνιών ή άρση 
αµφισβητήσεων επί κινητών ή ακινήτων ή οµαλή ολοκλήρωση συγκεκριµένης µεταξύ 
τους συναλλαγής. 
   β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι σκοποί των λογαριασµών, 
οι αναγκαίοι όροι συνοµολόγησης των σχετικών προς τους λογαριασµούς συµβάσεων 
των µερών µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και οι λοιπές λεπτοµέρειες 
εφαρµογής της προηγούµενης υποπαραγράφου. 
  
Άρθρο 326 
Ρύθµιση θεµάτων Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και άλλες διατάξεις 
  
   1. Το άρθρο 3 του ν. 3900/2010 (Α' 213) και το άρθρο 110Α του π.δ. 1225/1981 (Α' 
304), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 70 του ν. 4055/2012 (Α' 51) καταργούνται. Η 
διάταξη του προηγουµένου εδαφίου καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος αιτήσεις αναιρέσεως. 
  
   2. Οι παράγραφοι 2, 4 και 6 του άρθρου 61 του ν.δ. 86/1969 (Α' 7) αντικαθίστανται 
ως εξής: 
  
   «2. Η ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής ασκείται κατά του 
∆ηµοσίου ή κατά των νοµικών προσώπων της παρ. 1, στα οποία ανήκει η έκταση επί της 
οποίας επιχειρείται η παράνοµη ενέργεια και απευθύνεται στο µονοµελές πρωτοδικείο της 
τοποθεσίας του ακινήτου.» 
  
   «4. Κατά της αποφάσεως του µονοµελούς πρωτοδικείου δεν χωρεί ένδικο µέσο. Σε 
περίπτωση κατά την οποία, η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο, για 
λόγους που αφορούν την κυριότητα ή τη νοµή του κτήµατος, ο ανακόπτων οφείλει να 
ασκήσει τακτική αγωγή εντός ενενήντα ηµερών από την επίδοση της αποφάσεως, άλλως 
το πρωτόκολλο παραµένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται 
η διάταξη του άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 52 
περ. 18 Εισ. Ν.Κ.Πολ.∆.» 
  
   «6. Η ανακοπή δεν αναστέλλει την εκτέλεση του πρωτοκόλλου αποβολής, δύναται 
όµως το µονοµελές πρωτοδικείο να αναστείλει την εκτέλεση, κατόπιν αιτήσεως του 
ανακόπτοντος µέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής.» 
  
   3. Τα δέκατο και ενδέκατο εδάφια του άρθρου 115 του από 11/12.11.1929 
διατάγµατος «περί διοικήσεως δηµοσίων κτηµάτων» (Α' 399), τα οποία είχαν προστεθεί 
µε την παρ. 1 του άρθρου 20 του α.ν. 1540/1938 (Α' 488) και αντικατασταθεί µε την 
παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 1331/1949 (Α' 330), αντικαθίστανται ως εξής: 
  



   «Αρµόδιο δικαστήριο προς εκδίκαση της ανακοπής είναι το µονοµελές πρωτοδικείο της 
τοποθεσίας του κτήµατος. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται δεν χωρεί ένδικο µέσο. 
Αν η απόφαση που εκδίδεται ακυρώνει το πρωτόκολλο για λόγους που αφορούν την 
κυριότητα ή τη νοµή του κτήµατος, ο ανακόπτων οφείλει να ασκήσει τακτική αγωγή 
εντός ενενήντα ηµερών από την επίδοση της αποφάσεως, άλλως το πρωτόκολλο 
παραµένει σε ισχύ και εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζεται η διάταξη του 
άρθρου 8 του α.ν. 1539/1938, που διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 52 περ. 18 
Εισ.Ν.Κ.Πολ.∆. 
   Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφέρεται «Πρόεδρος Πρωτοδικών» ή 
«Πρόεδρος» ή «Ειρηνοδίκης» νοείται το «Μονοµελές Πρωτοδικείο». 
  
   4. Στο άρθρο 20 του ν. 3086/2002 (Α' 324) προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής: 
  
   «5. Κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθµό των προσφυγών: α) της παρ. 2 του άρθρου 24 
του ν. 2224/1994 (Α' 112), β) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2639/1998 (Α' 205) και 
γ) της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011(Α' 170) το Ελληνικό ∆ηµόσιο 
εκπροσωπείται από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας που εξέδωσε την προσβαλλόµενη 
πράξη επιβολής προστίµου ή υπάλληλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτόν. Για την 
εκπροσώπηση ενηµερώνεται η Κεντρική Υπηρεσία του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
Η αρµόδια Υπηρεσία µπορεί να ζητήσει αιτιολογηµένα σε συγκεκριµένη υπόθεση τον 
ορισµό ως εκπροσώπου µέλους του Ν.Σ.Κ. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται ασκείται 
έφεση από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ύστερα από αιτιολογηµένο 
έγγραφο της ∆ιοίκησης, στο οποίο επισυνάπτεται ο φάκελος της υποθέσεως.» 
  
   5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3068/2002 (Α'274) προστίθενται 
εδάφια ως εξής: 
  
   «Η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων, που υπόκεινται σε 
ένδικα µέσα ή βοηθήµατα και από τους οποίους απορρέει χρηµατική υποχρέωση του 
∆ηµοσίου, διενεργείται ύστερα από προσκόµιση εκ µέρους του δικαιούχου ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής Τραπέζης. 
   Το δικαστήριο, που εξέδωσε την εκτελεστή απόφαση ή το δικαστήριο στο οποίο 
εκκρεµεί η εκδίκαση του ενδίκου βοηθήµατος, µπορεί, κατόπιν σχετικού αιτήµατος, 
αναλόγως της φερεγγυότητας του δικαιούχου ή των λοιπών εγγυήσεων που προσφέρει ή 
κρίνονται αναγκαίες να µειώσει το ύψος της εγγυητικής επιστολής µέχρι του ενός 
δευτέρου. 
   Αν η άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισµό ο 
εκτελεστός τίτλος µπορεί να εκτελεσθεί χωρίς εγγύηση, µετά την άπρακτη πάροδο 90 
ηµερών από την επίδοσή του. 
   Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται υπέρ της υπηρεσίας, που είναι αρµόδια για την 
καταβολή, και επιστρέφεται µετά από την προσκόµιση πιστοποιητικού αµετάκλητης, υπέρ 
του αντιδίκου του υπόχρεου, επίλυσης της διαφοράς ή της µη ασκήσεως ενδίκου µέσου ή 
βοηθήµατος µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται από το νόµο.» 
  
   6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/ 2002 (Α' 324) προστίθενται 
εδάφια ως εξής: 
  
   «Απαγορεύεται η απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων του Ν.Σ.Κ., κατ' εφαρµογή 
γενικής ή ειδικής διάταξης, σε άλλη Υπηρεσία, αρχή, σώµα, Ν.Π.∆.∆. ή Ν.Π.Ι.∆.» 
  
   7. Στο άρθρο 6 του ν. 3086/2002 (Α' 324) προστίθεται παράγραφος 7 που έχει ως 
εξής: 
  
   «7. ∆ιατάξεις νόµων µε έναρξη ισχύος µεταγενέστερη της ισχύος του παρόντος νόµου, 
που προβλέπουν εφεξής την ανάθεση αρµοδιοτήτων στο Ν.Σ.Κ., ισχύουν εφόσον: 1) έχει 
εκδοθεί σχετικώς γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του Ν.Σ.Κ. και 2) µε απόφαση της ίδιας 
Ολοµέλειας διαπιστώνεται η συνδροµή των προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες για την 
εφαρµογή τους.» 
  
   8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 228 του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ικονοµίας (ν. 2717/1999, Α' 97), µετά τις λέξεις «η πράξη αναστέλλεται» προστίθενται 
λέξεις ως εξής: «, ως προς τους δανειστές των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη, ». 
  



   9. Στα εδάφια πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 
του ν. 2318/1995 «Κώδικας ∆ικαστικών Επιµελητών» (Α' 126) αντί των λέξεων 
«τριακοστό πέµπτο» τίθεται η λέξη «τεσσαρακοστό». 
  
   10. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995 
αντικαθίστανται ως εξής: 
  
   «β) είναι πτυχιούχος Νοµικής Σχολής ηµεδαπού πανεπιστηµίου ή ισότιµου αλλοδαπού, 
αναγνωρισµένου από το νόµο. 
   γ) έχει συµπληρώσει άσκηση έξι (6) µηνών σε δικαστικό επιµελητή, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα ειδικότερα στο άρθρο 6 του παρόντος και», 
  
   11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2318/1995 καταργείται. 
  
   12. Στην παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 2318/1995 µετά την περίπτωση δ' 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
   «Εγγεγραµµένοι ασκούµενοι πριν από την 8η Μαϊου 2012 µπορούν να συµµετάσχουν 
στο διαγωνισµό και για την επόµενη τριετία.» 
  
   13. Στον πρώτο στίχο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 
4043/2012 (Α' 25) απαλείφονται οι λέξεις «εκτελεσθεί ούτε» και στον τέταρτο στίχο αντί 
των λέξεων «κατέστησαν αµετάκλητες» τίθεται η λέξη «εκδόθηκαν». 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
  
Άρθρο 327 
Κύρωση του Ιδιωτικού Συµφωνητικού Τροποποίησης της Σύµβασης Παραχώρησης των 
λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων 
της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. 
  
   Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου το Ιδιωτικό Συµφωνητικό Τροποποίησης της από 
25.11.2008 Σύµβασης Παραχώρησης των λιµενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ 
και ΙΙΙ του σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων της Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ 
Α.Ε.), που υπογράφηκε στον Πειραιά στις 26 Ιουλίου 2011, µεταξύ αφ' ενός της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.» και αφ' 
ετέρου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων 
Πειραιά Α.Ε.», µε τα συνηµµένα παραρτήµατά του στην αγγλική γλώσσα και σε 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, τα οποία προσαρτώνται στον παρόντα νόµο ως 
Παράρτηµα ΧΙΙ. 
  
Τα παραρτήµατα παραλείπονται λόγω όγκου, βλ. οικείο ΦΕΚ. 
  
Άρθρο 328 
  
   Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3877/2010 έχουν τη 
δυνατότητα να υπαχθούν εκ νέου στις ρυθµίσεις του εν λόγω άρθρου εφόσον 
επανυποβάλλουν την προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 αίτηση ή την προβλεπόµενη 
στην παράγραφο 2 δήλωσή τους, το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση 
του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
   Στην περίπτωση όπου τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 
3877/2010 είχαν υπαχθεί στην ανωτέρω ρύθµιση και είχαν στη συνέχεια απολέσει την 
υπαγωγή τους σε αυτήν, λόγω µη καταβολής τριών (3) και άνω συνεχόµενων δόσεων, 
δικαιούνται την εκ νέου υπαγωγή τους στη ρύθµιση αυτή µε νέα αίτηση ή δήλωσή τους. 
Στην περίπτωση αυτή προσµετρώνται στο σύνολο των 48 δόσεων οι τυχόν 
προηγουµένως καταβληθείσες δόσεις κατ' εφαρµογή της προηγούµενης ρύθµισης. 
  
Άρθρο 329 
Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων 
  
   1. α) Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 (Α' 
226) απαλείφεται η φράση «των εκπαιδευτικών». 
  



   β) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια της 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, καθώς και η βαρύτητα των επί µέρους κριτηρίων για την προαγωγική 
εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Το 
προεδρικό διάταγµα εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από 
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας αυτής 
εφαρµόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 4024/ 2011. 
  
   2. α) Κυρώνεται από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η 
119959/Η/20.10.2011 (Β' 2351) απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και η ΓΠ/3799/ 30.12.2011 απόφαση του 
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 
   β) Από την έναρξη λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π. µέχρι και την έναρξη ισχύος του 
µισθολογικού συστήµατος του οργανισµού δυνάµει της 2/18920/0022/6.3.2012 (Β' 678) 
απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, το πάσης φύσης και σχέσης προσωπικό, που µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Π. 
σύµφωνα µε τις 14107/Η/3.2.2011 και 4324/9.12.2010 (Β' 1995) αποφάσεις του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, καθώς και το 
πάσης φύσης και σχέσης προσωπικό, που µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την 
138072/Η/30.11.2011 (Β' 3144) διαπιστωτική πράξη µεταφοράς του Υπουργού Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, λαµβάνει τις αποδοχές του µε τους όρους και στο 
ύψος που τις ελάµβανε στους φορείς από τους οποίους µεταφέρθηκε, αναδροµικά από 
την ηµεροµηνία µεταφοράς του. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α' 226) και 
εφεξής, για τα θέµατα αυτά εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
29, αναλογικά, καθώς και του άρθρου 31 αυτού. 
   γ) Αποφάσεις διορισµού υπαλλήλων του Ο.Ε.Ε.Κ., οι οποίες δεν δηµοσιεύθηκαν, εκ 
παραδροµής, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, δηµοσιεύονται αναδροµικά από την 
ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας τους στον Ο.Ε.Ε.Κ. 
  
   3.α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων (Κ.Υ.) ιδρύεται παιδικός σταθµός, για τη φιλοξενία και φροντίδα των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας του προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία αυτή. Ο 
παιδικός σταθµός αποτελεί αυτοτελές τµήµα της Κ.Υ. και διέπεται από τις διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου, ο δε έλεγχος και η εποπτεία του, περιλαµβανοµένου του ελέγχου 
της επιστηµονικής του λειτουργίας και της τήρησης των κείµενων διατάξεων, ασκούνται 
από τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 
   β) Αποστολή του παιδικού σταθµού είναι η παροχή ηµερήσιας φροντίδας σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας του προσωπικού που απασχολείται στην Κ.Υ., η δηµιουργική 
απασχόληση και φύλαξή τους κατά το χρόνο εργασίας των ασκούντων τη γονική τους 
µέριµνα και η ανάλογη προς την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία, µε σκοπό 
την πολύπλευρη νοητική, συναισθηµατική, κοινωνική και ψυχοσωµατική ανάπτυξή τους. 
Στον παιδικό σταθµό φιλοξενούνται κατά προτεραιότητα τα τέκνα των δηµοσίων 
υπαλλήλων που κατέχουν οργανικές θέσεις, µόνιµες ή προσωποπαγείς, µε σχέση 
εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στην Κ.Υ. και υπηρετούν στις θέσεις αυτές και 
εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, τα τέκνα του λοιπού προσωπικού που υπηρετεί στην Κ.Υ. 
µε οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση. 
   γ) Ο παιδικός σταθµός φέρει τον τίτλο «Παιδικός Σταθµός του Υπουργείου Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» και λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Κ.Υ., σε 
χώρο διαµορφωµένο ειδικά για το σκοπό αυτόν. Οι προδιαγραφές που πληροί ο χώρος 
αυτός και ο εξοπλισµός του καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων. Ο έλεγχος της τήρησης των προδιαγραφών αυτών ασκείται 
από επιτροπή καταλληλότητας, η οποία συγκροτείται, για τριετή θητεία, µε απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων από έναν Προϊστάµενο 
∆ιεύθυνσης ή, σε περίπτωση έλλειψης, Τµήµατος της Κ.Υ. του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών, 
ως πρόεδρο, τον ιατρό που απασχολείται στην Κ.Υ. ή, σε περίπτωση έλλειψης, έναν 
εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής και 
Γεωπονίας, πτυχιούχο ιατρικής, και έναν εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, µε 
βαθµό, τουλάχιστον, Γ', ως µέλη. 



   δ) Στον παιδικό σταθµό λειτουργεί τµήµα νηπίων, στο οποίο εγγράφονται νήπια ηλικίας 
από δυόµισι (2,5) ετών µέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 
Το τµήµα αυτό µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες της µίας τάξεις, ανάλογα µε τον 
αριθµό και την ηλικία των νηπίων που εξυπηρετούνται σε αυτό. 
   ε) Στον παιδικό σταθµό εφαρµόζεται ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα δηµιουργικής 
απασχόλησης, διαπαιδαγώγησης και ψυχαγωγίας, καθώς και προετοιµασίας για την 
ένταξη στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο καταρτίζεται από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 
   στ) Ο παιδικός σταθµός στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών 
που αποσπώνται σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 
2740/1999 (Α' 186). Στον παιδικό σταθµό µπορεί επίσης να απασχολείται εκπαιδευτικός 
του κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, ο οποίος αποσπάται σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις. Ως 
προϊστάµενος του παιδικού σταθµού επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ Νη-
πιαγωγών. 
   ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται µέσα σε τρεις µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας 
του παιδικού σταθµού, µε τον οποίο καθορίζονται: 
   αα) Η διαδικασία, οι προθεσµίες και τα δικαιολογητικά εγγραφής των νηπίων. 
   ββ) Η δυναµικότητα του σταθµού ως προς το ελάχιστο και το µέγιστο όριο του 
συνολικού αριθµού των εξυπηρετούµενων νηπίων για την εύρυθµη και βιώσιµη 
λειτουργία του παιδικού σταθµού. 
   γγ) Η διαδικασία και τα οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια επιλογής των νηπίων, αν ο 
αριθµός των νηπίων που µπορεί να εξυπηρετηθεί στον παιδικό σταθµό σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος υπολείπεται του αριθµού των ενδιαφεροµένων. Με την επιφύλαξη 
του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β', τα κριτήρια επιλογής αφορούν, ιδίως, την 
εισοδηµατική κατάσταση και τυχόν σοβαρά προβλήµατα υγείας των ασκούντων τη γονική 
µέριµνα των νηπίων, καθώς και τον αριθµό των λοιπών τέκνων τους. 
   δδ) Τα σχετικά µε τη συγκρότηση και τη θητεία των µελών του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου για την επιλογή των νηπίων, σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση. 
   εε) Ο ελάχιστος και ο µέγιστος αριθµός νηπίων ανά τάξη και ο τρόπος κατανοµής των 
νηπίων σε τάξεις, εφόσον λειτουργούν. 
   στστ) Οι εξειδικευµένες κοινωνικές παροχές προς τα νήπια. 
   ζζ) Ο αριθµός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται για τη στελέχωση του παιδικού 
σταθµού σε αναλογία προς τον αριθµό των νηπίων. 
   ηη) Τα ειδικότερα καθήκοντα του προϊσταµένου και του λοιπού προσωπικού. 
   θθ) Το ωράριο λειτουργίας του παιδικού σταθµού. 
   ιι) Κάθε άλλο θέµα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του παιδικού σταθµού. 
   η) Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας καθορίζονται, επίσης, οι υποχρεώσεις των 
ασκούντων τη γονική µέριµνα των νηπίων, στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνεται η 
οικονοµική συµµετοχή στις δαπάνες υλοποίησης προαιρετικών εκπαιδευτικών και 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων εκτός του ωρολογίου προγράµµατος. Η µεταφορά των 
νηπίων προς και από τον παιδικό σταθµό γίνεται µε ευθύνη των ασκούντων τη γονική 
τους µέριµνα. 
   θ) Ο παιδικός σταθµός αρχίζει την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 την 1.9.2012 και έως την 31.8.2013 λειτουργεί πιλοτικά. Ο αριθµός των 
νηπίων που εξυπηρετούνται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα έως την πλήρη λειτουργία 
του σταθµού, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
  
   4.α) Στο Κεφάλαιο Γ' του ν. 3966/2011 (Α'118) επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις: 
   αα) Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 37 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
   «Με όµοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η ειδική διαδικασία 
ορισµού ως Π.Π.Σ. των µη πρότυπων πειραµατικών σχολικών µονάδων που 
συγχωνεύονται µε Π.Π.Σ.» 
  
   ββ) Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Επιλέγει το µέλος ∆.Ε.Π., σύµφωνα µε την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 41, τον παιδαγωγικά υπεύθυνο σχολικό σύµβουλο κάθε Π.Π.Σ., σύµφωνα µε την 
περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που µετέχουν στο 
ΕΠ.Ε.Σ., σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της ίδιας παραγράφου.» 



  
   γγ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 41 
αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Τον παιδαγωγικά υπεύθυνο σχολικό σύµβουλο κάθε Π.Π.Σ.» 
  
   δδ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα ένστασης ενώπιον της ∆.Ε.Π.Π.Σ. µέσα σε 
προθεσµία που ορίζεται από την ίδια και αρχίζει από την ανάρτηση του αξιολογικού 
πίνακα των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ.». 
  
   εε) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 µετά τη λέξη συγκροτείται προστίθεται η φράση 
«, µε τετραετή θητεία,». 
  
   στστ) Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 48 αντικαθίστανται ως 
εξής: 
  
   «β) Η αξιολόγηση της επαγγελµατικής κατάρτισης των υποψηφίων όπως προκύπτει 
από: αα) την αξιολογική έκθεση για την επιστηµονική και διδακτική επάρκεια του 
εκπαιδευτικού, που συντάσσει ο σύµβουλος ειδικότητας για τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση ή ο σύµβουλος της παιδαγωγικής ευθύνης για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, 
ύστερα από συνολική εκτίµηση του έργου του εκπαιδευτικού που περιλαµβάνει 
παρατήρηση της διδασκαλίας στη σχολική τάξη, εκτίµηση του φακέλου µε τις εργασίες 
και το διδακτικό υλικό που έχει υποχρέωση να τηρεί ο εκπαιδευτικός και συνέντευξη και 
ββ) την αξιολογική έκθεση για τη συµβολή του εκπαιδευτικού στο εκπαιδευτικό έργο της 
σχολικής µονάδας, που συντάσσει ο διευθυντής του Π.Π.Σ. σε συνεργασία µε το σχολικό 
σύµβουλο που είναι µέλος του ΕΠ.Ε.Σ. του σχολείου, ύστερα από συνεκτίµηση, µεταξύ 
άλλων, της συνεργασίας, της πρωτοβουλίας και της συµµετοχής του εκπαιδευτικού στην 
υλοποίηση των στόχων των Π.Π.Σ. 
   γ) Η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου όπως αξιολογείται κατά 
την προφορική συνέντευξη από άµισθες τριµελείς επιτροπές που συγκροτεί η ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
και οι οποίες απαρτίζονται από ένα µέλος της ∆.Ε.Π.Π.Σ. ή µέλος ∆.Ε.Π., ένα σχολικό 
σύµβουλο που είναι µέλος ΕΠ.Ε.Σ. και ένα διευθυντή Π.Π.Σ., µε τους αναπληρωτές τους. 
Κατά την αξιολόγηση εκπαιδευτικού, όταν ο σχολικός σύµβουλος είναι µέλος της ΕΠ.Ε.Σ. 
του Π.Π.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός που αξιολογείται, αναπληρώνεται. Το ίδιο 
ισχύει και για τον διευθυντή του Π.Π.Σ.». 
  
   ζζ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωµα ένστασης ενώπιον της ∆.Ε.Π.Π.Σ. µέσα σε 
προθεσµία που ορίζεται από την ίδια και αρχίζει από την ανάρτηση του αξιολογικού 
πίνακα των υποψηφίων σε κάθε Π.Π.Σ.». 
  
   ηη) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώµη της ∆.Ε.Π.Π.Σ. και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και αποτιµώνται τα κριτήρια των περιπτώσεων α' και β' της 
παραγράφου 3, καθορίζεται το ποιοτικό πλαίσιο αξιολόγησης και η αποτίµηση του 
κριτηρίου της περίπτωσης γ' και ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν τον 
τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών των Π.Π.Σ.» 
  
   θθ) Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 48 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
  
   «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα πρόσθετα µόρια και 
ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησής τους στους διευθυντές, υποδιευθυντές και λοιπούς 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση στα Π.Π.Σ. για την πλήρωση των 
θέσεων στελεχών της δηµόσιας εκπαίδευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 10 του ν. 3848/2010 (Α' 48).» 
  
   ιι) Η παράγραφος 9 του άρθρου 48 αντικαθίσταται ως εξής: 



  
   «9. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν, για οποιονδήποτε λόγο, 
ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., αποσπώνται ή 
διατίθενται µόνιµοι ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της δηµόσιας πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που διαθέτουν αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα. Για την 
επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται ή διατίθενται σύµφωνα µε το προηγούµενο 
εδάφιο το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η τοποθέτηση των 
εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται µε απόφαση της ∆.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση 
του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος.» 
  
   ιαια) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 51 η φράση «ως µέλος του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζεται 
εκπαιδευτικός» αντικαθίσταται από τη φράση «ως µέλη του ΕΠ.Ε.Σ. ορίζονται δύο 
εκπαιδευτικοί» και η χρονολογία «2011 - 2012» αντικαθίσταται από τη χρονολογία 
«2014 - 2015». 
  
   ιβιβ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «5. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά το σχολικό έτος 2011 - 2012 στα 
Π.Π.Σ., είτε στην οργανική τους θέση είτε µε απόσπαση είτε µε θητεία, συνεχίζουν να 
υπηρετούν σε αυτά έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2012 - 2013, ύστερα από αίτησή 
τους που υποβάλλεται στη ∆.Ε.Π.Π.Σ. το αργότερο έως την 30.6.2012, και κατά τη λήξη 
του αξιολογούνται από τη ∆.Ε.Π.Π.Σ. µε βάση τα κριτήρια της παραγράφου 3 του άρθρου 
48. Ειδικότερα, µε ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. οι αξιολογικές εκθέσεις για τη συµβολή των 
εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό έργο της σχολικής µονάδας συντάσσονται µέχρι την 
15.11.2012 και οι αξιολογικές εκθέσεις των σχολικών συµβούλων για την επιστηµονική 
και τη διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών συντάσσονται µέχρι την 31.1.2013. 
Ακολούθως, τα ΕΠ.Ε.Σ. καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των εκπαιδευτικών 
µε βάση τα κριτήρια των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 48. Οι 
αξιολογικοί πίνακες µαζί µε τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών διαβιβάζονται από τα 
ΕΠ.Ε.Σ. στη ∆.Ε.Π.Π.Σ. µέχρι την 13.2.2013. Η διαδικασία των συνεντεύξεων και η 
έκδοση των αποτελεσµάτων ολοκληρώνεται µέχρι 15.5.2013. Στην ίδια διαδικασία µπο-
ρούν να µετέχουν και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν οργανικές θέσεις σε Π.Π.Σ. και 
αποσπάστηκαν κατά τα σχολικά έτη 2011 - 2012 και 2012 - 2013, για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, σε µη πρότυπα πειραµατικά σχολεία ή βρίσκονται σε εκπαιδευτική ή 
αναρρωτική άδεια ή λοχεία. Αν η αξιολόγηση της ∆.Ε.Π.Π.Σ. είναι θετική, οι 
εκπαιδευτικοί αυτοί επιλέγονται ως εκπαιδευτικοί του οικείου Π.Π.Σ. για θητεία που 
προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50. Οι λεπτοµέρειες για την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.» 
  
   ιγιγ) Στην παράγραφο 6 του άρθρου 51 η φράση «κατά το χρόνο που θα οριστούν τα 
ανωτέρω σχολεία ως» αντικαθίσταται από τη λέξη «στα» και η χρονολογία «2011 -2012» 
αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2012 - 2013». 
  
   ιδιδ) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 51 η χρονολογία «30.7.2012» αντικαθίσταται από 
τη χρονολογία «5.6.2013» και η χρονολογία «10.9.2012» αντικαθίσταται από τη χρο-
νολογία «30.7.2013». 
  
   ιειε) Η παράγραφος 9 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «9. Από το σχολικό έτος 2013 - 2014 δεν πραγµατοποιούνται αποσπάσεις 
εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ., οι δε αποσπάσεις που πραγµατοποιήθηκαν για το σχολικό έτος 
2011 - 2012 και παρατείνονται µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, λήγουν την 
31.8.2013.». 
  
   ιστιστ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «10. Η εγγραφή των µαθητών στα Π.Π.Σ. για το σχολικό έτος 2102 - 2013 γίνεται 
σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις.» και στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας 
παραγράφου η χρονολογία «2012 - 2013» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2013 - 
2014». 
  



   β) Οι περιπτώσεις ιαια' έως και ιστιστ' της περίπτωσης α' τίθενται σε ισχύ µε απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη της ∆.Ε.Π.Π.Σ. για την 
αδυναµία εφαρµογής των ρυθµίσεων των παραγράφων 3, 5, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 
51 του ν. 3966/2011, όπως ισχύουν πριν την τροποποίησή τους µε τις ανωτέρω υποπερι-
πτώσεις, και κυρίως ως προς το ζήτηµα της τήρησης των χρονικών ορίων που 
θεσπίζονται µε τις οικείες διατάξεις. Ειδικά, για την υποπερίπτωση ιστιστ', εφόσον 
υπάρχει γνώµη υπέρ της άµεσης εφαρµογής από τη ∆.Ε.Π.Π.Σ., ο Υπουργός Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µπορεί να αποφασίσει ότι η εγγραφή των µαθητών στα 
Π.Π.Σ. και για το σχολικό έτος 2102 -2013 γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
44. 
  
   γ) Όταν σε περιφέρεια διεύθυνσης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λειτουργεί πρότυπο 
πειραµατικό γυµνάσιο και δεν λειτουργεί πρότυπο πειραµατικό λύκειο είναι δυνατή η 
υποβολή αιτήµατος από τα λύκεια που λειτουργούν στην ίδια περιφέρεια για το 
χαρακτηρισµό τους ως πρότυπων πειραµατικών, µε εξαίρεση την Α' ∆ιεύθυνση 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Αθήνας όπου το δικαίωµα περιορίζεται για τα λύκεια της 
περιοχής του πρώην γραφείου δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που ανήκε το 1ο 
Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Αθηνών (Γεννάδειο). Τα υποψήφια λύκεια υποβάλλουν το 
σχετικό φάκελο το αργότερο µέχρι την 20.5.2012. Το λύκειο µε την καλύτερη 
αξιολόγηση ορίζεται ως πρότυπο πειραµατικό καθ' υπέρβαση του ορίου του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011. 
  
   5. Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης οργανώνεται και λειτουργεί, χωρίς σύσταση νέων οργανικών θέσεων, 
αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης, µε αρµοδιότητα, ιδίως, τη νοµική υποστήριξη 
για θέµατα λειτουργίας και άσκησης αρµοδιοτήτων της περιφερειακής διεύθυνσης και 
όλων των περιφερειακών υπηρεσιών και των µονοµελών και συλλογικών οργάνων που 
υπάγονται σε αυτή, καθώς και την υποβοήθηση του γραφείου νοµοθετικής πρωτοβουλίας 
του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που προβλέπεται στα 
άρθρα 14 και 15 του ν. 4048/2012 (Α' 34), στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του. Το 
αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης στελεχώνεται από τρεις (3) έως και επτά (7) 
διοικητικούς υπαλλήλους του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 
που υπηρετούν στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης ή σε υπηρεσιακές 
µονάδες που υπάγονται σε αυτή ή αποσπασµένους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ13 
Πτυχιούχων Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, αποφοίτους νοµικού τµήµατος, ανάλογα 
µε τον αριθµό των διευθύνσεων εκπαίδευσης που υπάγονται στην οικεία περιφερειακή 
διεύθυνση εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νοµικών και 
Πολιτικών Επιστηµών που στελεχώνουν το αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης 
αποσπώνται µε απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη 
του Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε. της περιφέρειας στην οποία υπηρετεί, σε οργανική θέση ή µε 
προσωρινή τοποθέτηση, ο εκπαιδευτικός, για τρία (3) έτη και παρέχουν καθαρώς νοµικές 
εργασίες. Για τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο 
αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης κατά τη διατύπωση νοµικής γνώµης δεν 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου 25 του ν. 
3528/2007 (Α' 26). Στο αυτοτελές γραφείο νοµικής υποστήριξης προΐσταται διοικητικός 
υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού ή ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ή αποσπασµένος 
εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νοµικών και Πολιτικών Επιστηµών, 
πτυχιούχος νοµικού τµήµατος, που τοποθετείται, για τετραετή θητεία, µε απόφαση του 
περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του οικείου Π.Υ.Σ.∆Ι.Π. ή 
Α.Π.Υ.Σ.∆.Ε., αντίστοιχα. Στον προϊστάµενο του αυτοτελούς γραφείου νοµικής 
υποστήριξης δεν καταβάλλεται επίδοµα θέσης ευθύνης. 
  
   6. α) Το άρθρο 20 του ν. 3966/2011 (Α' 118) τροποποιείται, από τότε που ίσχυσε, ως 
εξής: 
  
   α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 απαλείφεται η φράση «εντάσσεται ή». 
  
   β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «2. Οι Σύµβουλοι, οι Μόνιµοι Πάρεδροι και οι Πάρεδροι επί θητεία του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, κάτοχοι µονίµων και προσωποπαγών θέσεων, µεταφέρονται στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και 



καταλαµβάνουν προσωποπαγείς θέσεις µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου Συµβούλων 
Α', Β' και Γ' αντίστοιχα, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως. Για τη σύσταση των προσω-
ποπαγών θέσεων και τη µεταφορά του προσωπικού σε αυτές εκδίδεται διαπιστωτική 
απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, 
Οικονοµικών και Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το προσωπικό που µεταφέρεται σύµφωνα µε την παρούσα 
παράγραφο διατηρεί το Μισθολογικό και το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό του καθεστώς. 
  
   β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Το προσωπικό που µεταφέρεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ασκεί επιστηµονικά - 
συµβουλευτικά καθήκοντα και επικουρεί τον Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων.» 
  
   Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, η φράση «Συµβούλων Β' και Γ'» 
αντικαθίσταται ως εξής: «Συµβούλων Α', Β'και Γ', αντίστοιχα, ύστερα από σχετική αίτησή 
του». 
  
   δ) Στην παράγραφο 13 απαλείφεται η φράση « εντασσόµενου ή», 
  
   ε) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 απαλείφεται η φράση «εντασσόµενου ή». 
Στο δεύτερο εδάφιο απαλείφεται η φράση «ένταξης ή» και η φράση «εντάσσεται ή» ενώ 
στο τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου απαλείφεται η φράση «εντάσσεται ή». 
  
   στ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 35 απαλείφεται η φράση «ένταξης ή», 
  
   ζ) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5, η περίπτωση α' της παραγράφου 6 και οι παράγραφοι 7 
και 8 καταργούνται. 
  
   β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α' 159) η λέξη «Αυγούστου» 
αντικαθίσταται από τη λέξη «Ιουλίου» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: 
  
   «Αίτηση παραίτησης µόνιµου εκπαιδευτικού πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήµερο του Ιουλίου θεωρείται ότι έχει γίνει 
αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, αν παρέλθει άπρακτη προθεσµία 
ενός (1) µήνα από την υποβολή της.». 
  
   7. H παράγραφος 13 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α' 71) αντικαθίσταται ως εξής: 
  
   «Η πρόσληψη και η απόλυση των ελλήνων εκπαιδευτικών, που τοποθετούνται στο 
ιδιωτικό σχολείο µε την επωνυµία «Αρσάκειο Τιράνων: Ελληνοαλβανικό Κολέγιο 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας», καθώς και ο ορισµός ελλήνων διευθυντών σε αυτό, γίνεται 
ύστερα από έγκριση του περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης Αττικής. Ο χρόνος υπηρεσίας των ελλήνων εκπαιδευτικών στο ιδιωτικό 
σχολείο του προηγούµενου εδαφίου θεωρείται, ως προς όλες τις έννοµες συνέπειες, ότι 
έχει διανυθεί σε σχολείο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας στην Ελλάδα. Για την αναγνώριση 
της προϋπηρεσίας των ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν κατά το παρελθόν ή 
υπηρετούν στο ιδιωτικό σχολείο του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου ο 
χρόνος απασχόλησής τους αποδεικνύεται µε κάθε νόµιµο µέσο, συµπεριλαµβανοµένων 
των νοµίµως επικυρωµένων αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων. Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων ρυθµίζονται τα ζητήµατα που 
αφορούν την άσκηση διοικητικής εποπτείας στο ιδιωτικό σχολείο µε την επωνυµία 
«Αρσάκειο Τιράνων: Ελληνοαλβανικό Κολέγιο Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» και την 
υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του, καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της 
παρούσας παραγράφου.» 
  
Άρθρο 330 
Κωδικοποίηση ρυθµίσεων - έναρξη ισχύος 
  
   1. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 



Ναυτιλίας, κωδικοποιούνται και δηµοσιεύονται σε ενιαίο αυτοτελές κείµενο οι διατάξεις 
για την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, οι διατάξεις για τα σήµατα και οι διατάξεις για 
τις προσωπικές εταιρείες. Μελλοντικές αλλαγές της νοµοθεσίας αυτής γίνονται µε 
τροποποίηση των εν λόγω διαταγµάτων. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε 
πρόταση τον Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κωδικοποιείται η 
νοµοθεσία για το ΓΕΜΗ. 
  
   2. Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, πλην των Κεφαλαίων ∆', Η', Θ' και ΙΑ' του ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ του παρόντος 
νόµου που αρχίζει έξι (6) µήνες µετά την ηµεροµηνία αυτή του άρθρου 232 που αρχίζει 
από 1.7.2012 και όπου ορίζεται διαφορετικά από τις επί µέρους διατάξεις. 
  
   Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
  
  
  

 


