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EKΘΕΣΗ

Της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου,
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού ««Προσαρµογή της ελληνικής νοµο-
θεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35,
40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετή-
σιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονο-
µικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων
ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και
83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνί-
ου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L
330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση
της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση
µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφορίων
για την πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρή-
σεις και οµίλους», και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υ-
πουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού»

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

H Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου συνήλ-
θε σε τέσσερις συνεδριάσεις, στις 16, 22 και 23 Ιουνίου
2016, υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής, κυρίας Χα-
ράς Καφαντάρη, µε αντικείµενο την επεξεργασία και ε-
ξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού ««Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30,
33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε
«τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχει-
ρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της Οδη-
γίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/Ε-
ΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της
29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας
2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για
την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά
τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών
και πληροφορίων για την πολυµορφία από ορισµένες µε-
γάλες επιχειρήσεις και οµίλους», και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Υπουργός Οικονο-

µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κ. Γεώργιος Σταθάκης, ο
Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής, ο Υπουργός Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαος Φίλης, η Α-
ναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού, κυρία Έλενα Κουντουρά, η Αναπληρώτρια Υ-
πουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, κυρία Θεανώ Φωτίου, η Υφυπουργός
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κυρία Θεοδώρα
Τζάκρη, ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού, κ. Αλέξανδρος Χαρίτσης, η Υφυπουργός Υποδο-
µών, Μεταφορών και Δικτύων, κυρία Μαρίνα Χρυσοβε-

λώνη, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το λόγο έλαβαν ο Ει-

σηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δηµήτρης (Μίµης) Δηµητριάδης,
ο Εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Παναγιώτης (Νό-
της) Μηταράκης, ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊκού Συνδέ-
σµου - Χρυσή Αυγή, κ. Ιωάννης Σαχινίδης, ο Ειδικός Αγο-
ρητής της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.-
ΔΗΜ.ΑΡ., κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης, ο Ειδικός Αγορητής
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Εµµανουήλ
Συντυχάκης, η Ειδική Αγορήτρια του «Ποταµιού», κυρία
Αικατερίνη Μάρκου, ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτή-
των Ελλήνων - Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµα-
χία, κ. Γεώργιος Λαζαρίδης, ο Ειδικός Αγορητής της Έ-
νωσης Κεντρώων, κ. Μάριος Γεωργιάδης, καθώς και οι
Βουλευτές κ.κ. Φωτεινή Αραµπατζή, Δηµήτριος Κωνστα-
ντόπουλος, Απόστολος Καραναστάσης, Ηλίας Καµατε-
ρός και Αντώνης Μπαλωµενάκης.
Επίσης, προσήλθαν και εξέθεσαν τις απόψεις τους επί

του σχεδίου νόµου, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Κανο-
νισµού της Βουλής, οι κ.κ. Γεώργιος Γεωργακόπουλος,
Ειδικός Σύµβουλος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επι-
µελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Σφακάκης,
Σύµβουλος της Διοίκησης του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) για Φορολογικά Θέµατα, Αντώ-
νιος Μουζάκης, Εµπειρογνώµων της Ελληνικής Συνοµο-
σπονδίας Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ) επί
Φοροτεχνικών Θεµάτων, Κωνσταντίνος Κόλλιας, Πρόε-
δρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ),
Κωνσταντίνος Δαµίγος, Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ), Πέτρος Μαντάς, Πρόε-
δρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Επιχειρήσεων Βιοµη-
χανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ), Γεώργιος Φλέρης,
Γραµµατέας του Πανελληνίου Σωµατείου Εργαζοµένων
στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΕΣΠΑ), Παναγιώτης Το-
κούζης, Πρόεδρος της Συνοµοσπονδίας Επιχειρηµατιών
Τουριστικών Καταλυµάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), Ευστά-
θιος Σκρέτας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσµου Τουρι-
στικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA),  Δρ. Ζήσης
Αγγελίδης, Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Θερµα-
λισµού Ελλάδας (ΕΕΘΕ) και Σύµβουλος της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Θερµαλισµού (OMTh), Ιωάννα Αναστασο-
πούλου, Γενική Γραµµατέας του Συνδέσµου Ανωνύµων
Εταιρειών και ΕΠΕ (ΣΑΕ-ΕΠΕ), Βασίλειος Καµπάνης,
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Φοροτεχνικών
Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΠΟΦΕΕ) και Εκπρόσωπος
της Γενικής Συνοµοσπονδίας  Επαγγελµατιών Εµπόρων
Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), Παναγιώτης Πάντος, Πρόεδρος της
Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραµµάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), Διαµαντής Κασαπίδης, Πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Εργο-
ληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ), Αχιλλέας Γεωργα-
ντζάς, Πρόεδρος του Σωµατείου Επαγγελµατιών Ψυκτι-
κών και Κλιµατιστικών Εγκαταστάσεων Ελλάδος (ΣΕΨ-
ΚΕΕ), Μιχαήλ Μούσιος, Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αρ-
τοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ) και Αργυρώ Ζέρβα, Πρόεδρος
του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζοµένων της ΜΟΔ Α.Ε. (ΣΕ-
ΜΟΔ).
Ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Εισηγητής της Νέας Δη-

µοκρατίας και ο Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελ-
λήνων-Εθνική Πατριωτική Δηµοκρατική Συµµαχία, ειση-
γήθηκαν την ψήφιση του ανωτέρω σχεδίου νόµου, ο Ει-
δικός Αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλά-
δας, το καταψήφισε, ενώ ο Ειδικός Αγορητής του Λαϊ-
κού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, ο Ειδικός Αγορητής της



Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑ.ΣΟ.Κ.- ΔΗΜ.ΑΡ., η Ει-
δική Αγορήτρια του «Ποταµιού» και  ο Ειδικός Αγορητής
της Ένωσης Κεντρώων, επιφυλάχθηκαν για την τελική
τοποθέτησή τους κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου
στη Βουλή.
Η Επιτροπή έκανε δεκτές νοµοτεχνικές βελτιώσεις

που πρότειναν οι παριστάµενοι Υπουργοί Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης και Τουρισµού, κ. Γεώργιος Σταθάκης, Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαος Φίλης, η πα-
ριστάµενη Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού, κυρία Έλενα Κουντουρά, καθώς
και τις τροπολογίες µε γενικό και ειδικό αριθµό 499/26,
500/27, 501/28, 502/29, 506/31 και 509/34. 
Τέλος, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις

των Εισηγητών, των Ειδικών Αγορητών, καθώς και των
µελών της, προτείνει την αποδοχή, κατά πλειοψηφία,
του ως άνω σχεδίου νόµου, κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και
στο σύνολό του και εισηγείται την ψήφισή του από τη
Βουλή, όπως διαµορφώθηκε από την Επιτροπή και τους
παριστάµενους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατά-
ξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Ο-
δηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστά-
σεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων
µορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και την
κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ
του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και
στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης
Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας
2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατο-
οικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την
πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και ο-
µίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1 
Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου

και µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση (άρθρα 19 
και 19α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όπως προστέθηκε 

µε περ. 1 άρθρου 1 Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)

1. Το άρθρο 43α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Το διοικητικό συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας
υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει
στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει πραγµατική α-
πεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστη-
ριοτήτων της ανώνυµης εταιρείας και της θέσης της, κα-
θώς   και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβε-
βαιοτήτων που αντιµετωπίζει.
β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπηµένη και ολο-

κληρωµένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων

των δραστηριοτήτων της ανώνυµης εταιρείας και της θέ-
σης της, κατάλληλη για την κλίµακα και την πολυπλοκό-
τητα της ανώνυµης εταιρείας.
γ) Στο βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση της ε-

ξέλιξης της ανώνυµης εταιρείας, των επιδόσεων ή της
θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαµβάνει τόσο χρηµατο-
οικονοµικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, µη χρηµατοοι-
κονοµικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέ-
ση µε το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων, συµπερι-
λαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε περιβαλλοντικά
και εργασιακά θέµατα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής,
η έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει, όπου ενδείκνυται, α-
ναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που ανα-
γράφονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:
α) την προβλεπόµενη εξέλιξη της ανώνυµης εταιρείας, 
β) τις δραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανά-

πτυξης,
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ι-

δίων µετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του
άρθρου 16,
δ) την ύπαρξη υποκαταστηµάτων της ανώνυµης εται-

ρείας  και
ε) σε σχέση µε τη χρήση χρηµατοπιστωτικών µέσων α-

πό την ανώνυµη εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής
σηµασίας για την εκτίµηση των στοιχείων του ενεργητι-
κού και του παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και
του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης:
αα) τους στόχους και τις πολιτικές της ανώνυµης εται-

ρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµι-
κού κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής της
για την αντιστάθµιση κάθε σηµαντικού τύπου προβλεπό-
µενης συναλλαγής για την οποία εφαρµόζεται λογιστική
αντιστάθµισης και
ββ) την έκθεση της ανώνυµης εταιρείας στον κίνδυνο

µεταβολής των τιµών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίν-
δυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταµειακών ροών.

4. Οι πολύ µικρές ανώνυµες εταιρείες, εκτός από τις α-
νώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δη-
µόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµα-
τος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), εξαιρούνται από την υ-
ποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης µε την
προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου περι-
λαµβάνονται στο προσάρτηµα ή στο κάτω µέρος του ισο-
λογισµού.

5. Πολύ µικρές ανώνυµες εταιρείες, εκτός από τις α-
νώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δη-
µόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµα-
τος Α΄ του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση
διαχείρισης εξαιρούνται από την υποχρέωση που προ-
βλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος άρθρου όσον αφορά τη µη χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση. 

6. Οι µεγάλες ανώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτε-
λούν οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έν-
νοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, και οι οποί-
ες, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού
τους, υπερβαίνουν τον µέσο αριθµό των 500 εργαζοµέ-
νων κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους, περιλαµβά-
νουν στην έκθεση διαχείρισης µία µη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον βαθµό που
απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσε-
ων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων
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της, σε σχέση, τουλάχιστον, µε περιβαλλοντικά, κοινωνι-
κά και εργασιακά θέµατα, τον σεβασµό των δικαιωµάτων
του ανθρώπου, την καταπολέµηση της διαφθοράς και µε
θέµατα σχετικά µε τη δωροδοκία, όπου συµπεριλαµβά-
νονται τα εξής: 
α) σύντοµη περιγραφή του επιχειρηµατικού µοντέλου

της ανώνυµης εταιρείας, 
β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρµόζει η ανώνυµη

εταιρεία σε σχέση µε τα εν λόγω θέµατα, συµπεριλαµβα-
νοµένων των διαδικασιών δέουσας επιµέλειας που ε-
φαρµόζει,
γ) τα αποτελέσµατα των εν λόγω πολιτικών,
δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέ-

µατα και που συνδέονται µε τις δραστηριότητες της α-
νώνυµης εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περί-
πτωση και αναλογικά, των επιχειρηµατικών σχέσεών
της, των προϊόντων της ή των υπηρεσιών της τα οποία
είναι πιθανόν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις
στους εν λόγω τοµείς και ο τρόπος µε τον οποίο η ανώ-
νυµη εταιρεία διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους,
ε) µη χρηµατοοικονοµικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων

που σχετίζονται µε τον συγκεκριµένο τοµέα επιχειρήσε-
ων. Όταν η ανώνυµη εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε
σχέση µε ένα ή περισσότερα από τα εν λόγω θέµατα,
παρέχεται στην µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση σα-
φής και αιτιολογηµένη εξήγηση για την απουσία των εν
λόγω πολιτικών. Η µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο περιλαµβάνει επίσης,
όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις
για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν να
παραλειφθούν πληροφορίες σχετικά µε επικείµενες εξε-
λίξεις ή θέµατα υπό διαπραγµάτευση όταν, κατά τη δεό-
ντως αιτιολογηµένη γνώµη των µελών των διοικητικών,
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν ε-
ντός των αρµοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς
συλλογική ευθύνη της εν λόγω γνώµης, η δηµοσιοποίη-
ση αυτών των πληροφοριών θα έβλαπτε σοβαρά την ε-
µπορική θέση της ανώνυµης εταιρείας, υπό την προϋπό-
θεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εµποδίζει την ορθή και ι-
σορροπηµένη κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων,
της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της
ανώνυµης εταιρείας. Για την παροχή των πληροφοριών
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι ανώνυµες εται-
ρείες µπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια, πλαίσια
βασισµένα στην Ένωση ή διεθνή πλαίσια και, στην περί-
πτωση αυτή, οι ανώνυµες εταιρείες διευκρινίζουν σε
ποια πλαίσια βασίστηκαν.

7. Για τις ανώνυµες εταιρείες που εκπληρώνουν την υ-
ποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του πα-
ρόντος άρθρου θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει την υ-
ποχρέωση που αφορά την ανάλυση µη χρηµατοοικονοµι-
κών πληροφοριών που προβλέπεται στην παράγραφο 2
του στοιχείου γ΄.

8. Ανώνυµη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική, απαλ-
λάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρά-
γραφο 6, εάν αυτή και οι θυγατρικές της εταιρείες συ-
µπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρι-
σης ή στη χωριστή έκθεση άλλης ανώνυµης εταιρείας. 

9. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετά-
ζει εάν έχει υποβληθεί η µη χρηµατοοικονοµική κατά-
σταση που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος
άρθρου. 

10. Η έκθεση διαχείρισης δηµοσιεύεται, σύµφωνα  µε

το άρθρο 43β του παρόντος νόµου. 
11. Για το σκοπό της εφαρµογής του παρόντος άρθρου

ο καθορισµός του µεγέθους των ανωνύµων εταιρειών γί-
νεται, σύµφωνα  µε το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

12. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπί-
πτουν και προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά
την οποία ο απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος είναι κε-
φαλαιουχική εταιρεία.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) πε-
ρί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης αντικαθίσταται ως
εξής: 

«3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή
των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των
εταίρων, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρ-
θρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ι-
σχύει, και εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα   µε
το ν. 4308/2014 (Α΄251), εφαρµόζονται αναλόγως οι δια-
τάξεις του άρθρου 107Α του κ.ν. 2190/1920.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«2. Με µέριµνα του διαχειριστή γίνεται δηµοσίευση
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. µέ-
σα σε εννέα (9) µήνες από τη λήξη της εταιρικής χρή-
σης. Για τη δηµοσίευση των εγκεκριµένων ετήσιων οικο-
νοµικών καταστάσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι δια-
τάξεις του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920. Για την κα-
τάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του διαχειριστή εφαρ-
µόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43α του κ.ν.
2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εφόσον
η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιηµένων οι-
κονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα   µε το                        ν.
4308/2014 (Α΄251), εφαρµόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις του άρθρου 107Α του κ.ν. 2190/1920.»

Άρθρο 2 
Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(άρθρο 20 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και παρ. 2 άρθρου 1 
Οδηγίας 2014/95/ΕΕ)

Μετά το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 προστίθεται 
νέο άρθρο 43ββ ως εξής:

«Άρθρο 43ββ

1. Οι ανώνυµες εταιρείες µε κινητές αξίες δεκτές προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά περιλαµβάνουν
στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσουν και δήλωση ε-
ταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συµπεριλαµβά-
νεται ως ειδικό τµήµα της έκθεσης διαχείρισης και περιέ-
χει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:
α) παραποµπή, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα:
αα) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο

υπόκειται η ανώνυµη εταιρεία, 
ββ) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης τον οποίο η

ανώνυµη εταιρεία έχει οικειοθελώς αποφασίσει να ε-
φαρµόζει,
γγ) σε κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές ε-

ταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζονται πέρα από τις
απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Εάν γίνεται αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρ-

νησης των στοιχείων αα΄ ή ββ΄, η ανώνυµη εταιρεία επι-
σηµαίνει τον τόπο στον οποίο διατίθενται στο κοινό τα
σχετικά έγγραφα. Εάν γίνεται αναφορά στις πληροφο-
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ρίες του στοιχείου γγ΄, η ανώνυµη εταιρεία δηµοσιοποι-
εί στοιχεία για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης
που εφαρµόζει,
β) εάν η ανώνυµη εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα

εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρεται στα στοιχεία
αα΄ ή ββ΄ της περίπτωσης α΄ , παραθέτει τα µέρη του
κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης από τα οποία αποκλίνει
και σχετική αιτιολόγηση των λόγων απόκλισης. Εάν η α-
νώνυµη εταιρεία δεν εφαρµόζει καµία από τις διατάξεις
εταιρικής διακυβέρνησης που αναφέρονται στα στοιχεία
αα΄ ή ββ΄ της περίπτωσης α΄, παρέχει ειδική αιτιολόγη-
ση για τη µη εφαρµογή,
γ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστη-

µάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
της ανώνυµης εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύ-
νταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
δ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το

άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και θ΄
της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε
τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η ανώνυµη
εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία,
ε) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητι-

κών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επι-
τροπών τους,
στ) περιγραφή της πολιτικής σχετικά µε την πολυµορ-

φία που εφαρµόζεται για τα διοικητικά, διαχειριστικά και
εποπτικά όργανα της ανώνυµης εταιρείας όσον αφορά
πτυχές όπως, ενδεικτικά, η ηλικία, το φύλο ή το εκπαι-
δευτικό και επαγγελµατικό ιστορικό των µελών, οι στό-
χοι της εν λόγω πολιτικής για την πολυµορφία, ο τρόπος
µε τον οποίο εφαρµόστηκε και τα αποτελέσµατα κατά
την περίοδο αναφοράς. Αν δεν εφαρµόζεται τέτοια πολι-
τική, η δήλωση περιλαµβάνει ειδική αιτιολόγηση του λό-
γου µη εφαρµογής. 

2. Οι απαιτούµενες από την παράγραφο 1 του παρό-
ντος άρθρου πληροφορίες µπορούν να παρέχονται ως ε-
ξής:
α) σε χωριστή έκθεση που δηµοσιεύεται µαζί µε την

έκθεση διαχείρισης, σύµφωνα  µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 43β  ή
β) σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστο-

σελίδα της ανώνυµης εταιρείας και στο οποίο γίνεται
σχετική αναφορά στην έκθεση διαχείρισης.
Στην εν λόγω χωριστή έκθεση ή στο έγγραφο που α-

ναφέρονται αντιστοίχως στις περιπτώσεις α΄ και β΄ µπο-
ρεί να περιέχεται αναφορά στην έκθεση διαχείρισης
στην οποία διατίθενται τα απαιτούµενα από την περίπτω-
ση δ΄ της παραγράφου 1 πληροφοριακά στοιχεία.

3. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διατυ-
πώνουν γνώµη, σύµφωνα  µε το στοιχείο γ΄ της περί-
πτωσης 5 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) για τα πληροφοριακά
στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄
της παραγράφου 1 και ελέγχουν αν έχουν παρασχεθεί
τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περι-
πτώσεις α΄, β΄, ε΄, και στ΄ της παραγράφου 1.

4. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζε-
ται σε µικρές ή µεσαίες εταιρείες.

5. Για το σκοπό της εφαρµογής του παρόντος άρθρου
ο καθορισµός του µεγέθους των ανωνύµων εταιρειών γί-
νεται, σύµφωνα  µε το άρθρο 2 του ν. 4308/2014
(Α΄ 251).

6. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπί-

πτουν και προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά
την οποία ο απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος είναι κε-
φαλαιουχική εταιρεία.

7. Όπου άλλη διάταξη νόµου παραπέµπει στο άρθρο
43α για θέµατα της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, η
παραποµπή νοείται ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο.»

Άρθρο 3 
Ετήσια έκθεση διαχείρισης και µη χρηµατοοικονοµική

κατάσταση επί ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων  (άρθρα 29 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ 

και 29α Οδηγίας 2013/34/ΕΕ, όπως προστέθηκε 
µε την Οδηγία 2014/95/ΕΕ)

Στον κ.ν. 2190/1920 προστίθεται άρθρο 107Α ως εξής: 

«Άρθρο 107Α

1. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπί-
πτουν οι όµιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν υποχρέω-
ση σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,
σύµφωνα µε το άρθρα 31, 32, 33 του ν. 4308/2014
(Α΄ 251). 

2. Στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης αναφέρονται,
τουλάχιστον, οι πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 43α,
λαµβανοµένων υπόψη των αναγκαίων προσαρµογών
που υπαγορεύονται από τις ιδιοµορφίες της ενοποιηµέ-
νης έκθεσης διαχείρισης σε σχέση µε την έκθεση διαχεί-
ρισης, κατά τρόπο που να διευκολύνει την εκτίµηση της
θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που συµπεριλαµ-
βάνονται στην ενοποίηση. Η διάταξη του προηγούµενου
εδαφίου δεν θίγει την υποχρέωση αναφοράς άλλων πλη-
ροφοριών που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθε-
σία. 

3. Στις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρ-
θρου 43α του παρόντος νόµου εφαρµόζονται οι ακόλου-
θες προσαρµογές:
α) Όσον αφορά τις αποκτηθείσες µετοχές ή µερίδια, η

ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει τον αριθ-
µό και την ονοµαστική αξία ή ελλείψει ονοµαστικής α-
ξίας, την εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των µε-
τοχών ή µεριδίων της µητρικής ανώνυµης εταιρείας που
κατέχονται είτε από την ίδια µητρική εταιρεία είτε από
θυγατρικές της εταιρείας αυτής της µητρικής εταιρείας,
είτε από πρόσωπο που ενεργεί επ’ ονόµατί του αλλά για
λογαριασµό οποιασδήποτε από τις εταιρείες αυτές. 
β) όσον αφορά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και

διαχείρισης κινδύνων, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνη-
σης αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµά-
των εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων για
το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση.

4. Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχεί-
ρισης απαιτείται και ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης, οι
δύο εκθέσεις µπορούν να υποβάλλονται υπό µορφή ενι-
αίας έκθεσης.

5.α. Οι οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος, κατά την
έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, που είναι
µητρικές ανώνυµες εταιρείες µεγάλου οµίλου ο οποίος,
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού του
σε ενοποιηµένη βάση υπερβαίνει τον µέσο αριθµό των
500 εργαζοµένων κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έ-
τους, περιλαµβάνουν στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρι-
σης ενοποιηµένη µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση που
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περιέχει πληροφορίες, στον βαθµό που απαιτείται για
την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης
και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του, σε σχέση,
τουλάχιστον, µε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασια-
κά θέµατα, τον σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώ-
που, την καταπολέµηση της διαφθοράς και µε θέµατα
σχετικά µε τη δωροδοκία, όπου συµπεριλαµβάνονται τα
εξής:
αα) σύντοµη περιγραφή του επιχειρηµατικού µοντέλου

του οµίλου,
ββ) περιγραφή των πολιτικών που εφαρµόζει ο όµιλος

σε σχέση µε τα εν λόγω θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων
των διαδικασιών δέουσας επιµέλειας που εφαρµόζει,
γγ) το αποτέλεσµα των εν λόγω πολιτικών,
δδ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω

θέµατα και που συνδέονται µε τις δραστηριότητες του ο-
µίλου, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση και ανα-
λογικά, των επιχειρηµατικών σχέσεών του, των προϊό-
ντων του ή των υπηρεσιών του τα οποία είναι πιθανόν να
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω το-
µείς και ο τρόπος µε τον οποίο ο όµιλος διαχειρίζεται αυ-
τούς τους κινδύνους,
εε) µη χρηµατοοικονοµικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων

που σχετίζονται µε τον συγκεκριµένο τοµέα επιχειρήσε-
ων,
στστ) αναφορά και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά

που αναγράφονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές κατα-
στάσεις, όπου ενδείκνυται. 
β. Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατικός όµιλος δεν ε-

φαρµόζει οποιαδήποτε πολιτική σε σχέση µε ένα ή πε-
ρισσότερα από θέµατα της περίπτωσης α΄, παρέχεται
σχετική ειδική αιτιολόγηση. 
γ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν να παραλη-

φθούν πληροφορίες σχετικά µε επικείµενες εξελίξεις ή
θέµατα υπό διαπραγµάτευση όταν, κατά τη δεόντως αι-
τιολογηµένη γνώµη των µελών των διοικητικών, διαχει-
ριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός
των αρµοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλ-
λογική ευθύνη της εν λόγω γνώµης, η δηµοσιοποίηση
των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά την εµπο-
ρική θέση του οµίλου, υπό την προϋπόθεση ότι η παρά-
λειψη αυτή δεν εµποδίζει την ορθή και ισορροπηµένη κα-
τανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του οµίλου.
δ. Προκειµένου να υλοποιηθεί η απαίτηση για δηµοσιο-

ποίηση των πληροφοριών της περίπτωσης α΄ η µητρική
ανώνυµη εταιρεία µπορεί να βασίζεται σε εθνικά πλαί-
σια, πλαίσια βασισµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνή
πλαίσια αρκεί να δηλώνει σε ποια πλαίσια βασίστηκε. 

6. Μητρική ανώνυµη εταιρεία που εκπληρώνει την υπο-
χρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρό-
ντος άρθρου θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέ-
ωση που αφορά την ανάλυση µη χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 43α.

7. Μητρική ανώνυµη εταιρεία που είναι επίσης θυγα-
τρική εταιρεία τρίτης απαλλάσσεται από τις υποχρεώ-
σεις που ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρ-
θρου, εφόσον η εν λόγω µητρική εταιρεία και οι θυγατρι-
κές της συµπεριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη έκθεση
διαχείρισης της τρίτης εταιρείας η οποία συντάσσεται,
σύµφωνα  µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το γε-
γονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση δια-

χείρισης της απαλλασσόµενης. Οµοίως στην έκθεση δια-
χείρισης της απαλλασσόµενης θα πρέπει να δίνονται
πληροφορίες για τη δηµοσίευση της ενοποιηµένης έκθε-
σης διαχείρισης της τρίτης εταιρείας.

8. Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο εξετά-
ζει εάν έχει υποβληθεί η ενοποιηµένη µη χρηµατοοικο-
νοµική κατάσταση που αναφέρεται στη παράγραφο 5.

9. Όπου άλλη διάταξη νόµου παραπέµπει στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 107, το οποίο καταργήθηκε µε το
στοιχείο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014,
για θέµατα της ενοποιηµένης έκθεσης διαχείρισης, η πα-
ραποµπή νοείται ότι αναφέρεται στο παρόν άρθρο.

10. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπί-
πτουν και προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά
την οποία απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος είναι κεφα-
λαιουχική εταιρεία.» 

Άρθρο 4 
Γενική απαίτηση δηµοσίευσης 

(άρθρο 30, παρ. 1 άρθρου 32 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην
έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήµου ε-
ντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έ-
δρας, τουλάχιστον µία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αρ-
γότερο έως τη δεκάτη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του έ-
νατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.»

2. Το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως
εξής: 

«Αρθρο 43 β

«1. Οι ανώνυµες εταιρείες δηµοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α. τις νόµιµα εγκεκριµένες από την τακτική γενική Συνέ-
λευση ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, β. την έκθεση
διαχείρισης και γ. τη γνώµη του νόµιµου ελεγκτή ή του
ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20)
ηµερών ηµερών από την έγκρισή τους από την τακτική
γενική συνέλευση.» 
Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υπο-

παραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώµη νόµιµου ελεγκτή
ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονοµικές καταστά-
σεις και η έκθεση διαχείρισης δηµοσιεύονται µε τη µορ-
φή και το περιεχόµενο βάσει των οποίων ο νόµιµος ελε-
γκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστο-
ποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες
κείµενο της έκθεσης ελέγχου. 

2. Οι πολύ µικρές ανώνυµες εταιρείες, εκτός από τις ε-
ταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δηµόσιου εν-
διαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251), απαλλάσσονται από την υποχρέ-
ωση δηµοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για το σκοπό
της εφαρµογής της παρούσας παραγράφου ο καθορι-
σµός του µεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύµφωνα
µε το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

3. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπί-
πτουν και προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά
την οποία ο απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος είναι κε-
φαλαιουχική εταιρεία.»
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«Άρθρο 109

3. Το άρθρο 109 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως
εξής:

«1. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στην
ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώµη του νό-
µιµου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτεί-
ται εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δηµοσιό-
τητας του άρθρου 7β και ισχύουν οι προθεσµίες της πρώ-
της παραγράφου του άρθρου 43β.

2. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υ-
ποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώµη νόµιµου ελεγκτή
ή ελεγκτικού γραφείου, οι ενοποιηµένες οικονοµικές κα-
ταστάσεις υποβάλλονται στη δηµοσιότητα, που προβλέ-
πεται από την προηγούµενη παράγραφο 1, µε τη µορφή
και το περιεχόµενο, µε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ε-
λεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου
τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται
την έκφραση γνώµης, το γεγονός αυτό πρέπει να ανα-
φέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιηµένες οικονο-
µικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δη-
µοσιευµένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.» 

4. Το άρθρο 131 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 131

«1. Η δηµοσιότητα των ετήσιων οικονοµικών καταστά-
σεων των πιστωτικών ιδρυµάτων πραγµατοποιείται, σύµ-
φωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 43β.

2. Για την δηµοσίευση των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων (ενοποιηµένων λογαριασµών) των πιστω-
τικών ιδρυµάτων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις
του άρθρου 109.

3. Οι ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστά-
σεις και εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οποί-
ων υποκαταστήµατα κατά την έννοια της περίπτωσης 3
του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (Α΄ 130) είναι εγκατεστη-
µένα στην Ελλάδα, δηµοσιεύονται και στην Ελλάδα, µε-
ταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα. Η δηµοσιότητα
πραγµατοποιείται, σύµφωνα  µε τις διατάξεις των παρα-
γράφων 1 και 2.»

5. Το άρθρο 135 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Άρθρο 135

«1. Οι συντεταγµένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. Εγκεκριµένες
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Εγκεκριµένες
Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, καθώς
και οι λοιπές προβλεπόµενες από το νόµο Εκθέσεις των
επιχειρήσεων:
α. δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόµενα στα

άρθρα 7β και 43β, 
β. αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ανώνυµης εταιρεί-

ας και παραµένουν προσπελάσιµες για χρονικό διάστη-
µα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευσή
τους και
γ. εφόσον πρόκειται για ανώνυµες εταιρείες µε µετο-

χές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγµένες σε οργανω-
µένη χρηµατιστηριακή αγορά, κατατίθενται στην Επιτρο-
πή Κεφαλαιαγοράς.

2. Αν οι ανώνυµες εταιρείες, που συντάσσουν οικονο-

µικές καταστάσεις, σύµφωνα  µε τα Δ.Π.Χ.Α., δηµοσιο-
ποιούν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοι-
χεία, τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να είναι εκεί-
να που προκύπτουν από την εφαρµογή των Δ.Π.Χ.Α. µε
την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονοµικών ή πρόσθε-
των λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από
άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων
οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες και σε εκτός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Η
ευθύνη για τη συµµόρφωση µε τη διάταξη αυτή βαρύνει
το Διοικητικό Συµβούλιο ή τους Διαχειριστές της ανώνυ-
µης εταιρείας.»

6. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α' 91) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχι-
στον µία φορά κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη
(10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λή-
ξη της εταιρικής χρήσης. Εάν η συνέλευση δεν συγκλη-
θεί από τους διαχειριστές εντός της ανωτέρω προθε-
σµίας, η σύγκληση µπορεί να γίνει από οποιονδήποτε ε-
ταίρο κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρο 11 παράγρα-
φος 2.»

7. Η παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Η συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά
κατ’ έτος το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ηµερολογια-
κή ηµέρα του ένατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής
χρήσης µε αντικείµενο την έγκριση των ετήσιων οικονο-
µικών καταστάσεων (τακτική συνέλευση).»

8. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 3190/1955 Α΄ αντικα-
θίσταται ως εξής:

«4. Για τη δηµοσίευση των εγκεκριµένων ετήσιων οι-
κονοµικών καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων
των διαχειριστών και των ελεγκτών της εταιρείας, εφαρ-
µόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 43β του κ.ν.
2190/1920.»

9. Στο άρθρο 251 του ν. 4072/2012 προστίθεται παρά-
γραφος 4 ως εξής:

«4. Στη δηµοσιότητα υπάγονται επίσης οι οικονοµικές
καταστάσεις των οµορρύθµων εταιρειών της περίπτω-
σης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014
(Α΄ 251). Η δηµοσιότητα πραγµατοποιείται κατά τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920 εντός εννέα (9)
µηνών από τη λήξη της χρήσης.»

Άρθρο 5 
Ευθύνη για την κατάρτιση και τη δηµοσίευση 

των οικονοµικών καταστάσεων και της έκθεσης 
διαχείρισης (άρθρο 33 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Η παρ. 1α του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1α. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και των επο-
πτικών οργάνων κάθε ανώνυµης εταιρείας, που ενερ-
γούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που τους αναθέτει
ο νόµος έχουν το συλλογικό καθήκον έναντι της εταιρεί-
ας για να εξασφαλίσουν ότι:
α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση δια-

χείρισης και, όταν προβλέπεται χωριστά, η δήλωση εται-
ρικής διακυβέρνησης· και
β) οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι ενο-

ποιηµένες εκθέσεις διαχείρισης και, όταν προβλέπεται
χωριστά, η ενοποιηµένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνη-
σης·
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έχουν καταρτιστεί και δηµοσιοποιηθεί, σύµφωνα  µε
τις απαιτήσεις του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και του παρόντος νόµου και, κατά
περίπτωση, µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που θεσπί-
σθηκαν, σύµφωνα  µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.
1606/2002.»

Άρθρο 6 
Έκθεση ελέγχου 

(άρθρο 35 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

Το άρθρο 26 του ν. 3693/2008 (Α΄ 174) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Η έκθεση ελέγχου περιλαµβάνει:
α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται τουλάχιστον

οι οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούν αντικείµενο
του νόµιµου ελέγχου, καθώς   και το συγκεκριµένο πλαί-
σιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµό-
στηκε κατά την κατάρτισή τους,
β) περιγραφή του πεδίου του νόµιµου ελέγχου, στην

οποία αναφέρονται τουλάχιστον τα ελεγκτικά πρότυπα
βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόµιµος έλεγχος,
γ) ελεγκτική γνώµη, η οποία διατυπώνεται ως γνώµη

χωρίς επιφύλαξη, γνώµη µε επιφύλαξη ή αντίθετη γνώµη
και στην οποία οι νόµιµοι ελεγκτές διατυπώνουν µε σα-
φήνεια τη γνώµη τους:
αα) για το κατά πόσον οι ετήσιες οικονοµικές καταστά-

σεις παρέχουν πιστή και πραγµατική εικόνα, σύµφωνα
µε το αντίστοιχο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφό-
ρησης και,
ββ) κατά περίπτωση, εάν οι ετήσιες οικονοµικές κατα-

στάσεις συνάδουν µε τις καταστατικές απαιτήσεις.
Εάν ο νόµιµος ελεγκτής αδυνατεί να εκφέρει ελεγκτι-

κή γνώµη, στην έκθεση περιλαµβάνεται άρνηση γνώµης,
δ) αναφορά σε θέµατα στα οποία οι νόµιµοι ελεγκτές

επιθυµούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυ-
πώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώµη,
ε) την ελεγκτική γνώµη και την δήλωση που αναφέρε-

ται στο στοιχείο γ΄ της περίπτωσης 5 της Υποπαραγρά-
φου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄94).

2. Η έκθεση ελέγχου φέρει ηµεροµηνία και την υπο-
γραφή των νόµιµων ελεγκτών. Εάν ο νόµιµος έλεγχος
διενεργείται από ελεγκτικό γραφείο, η έκθεση ελέγχου
θα φέρει την υπογραφή τουλάχιστον του νόµιµου ελε-
γκτή ή των νοµίµων ελεγκτών που διενεργούν το νόµιµο
έλεγχο για λογαριασµό του ελεγκτικού γραφείου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού προβλέπονται οι εξαιρε-
τικές εκείνες περιπτώσεις όπου η υπογραφή ή οι υπο-
γραφές αυτές δεν απαιτείται να γνωστοποιηθούν στο
κοινό, εφόσον η γνωστοποίηση αυτή µπορεί να προκαλέ-
σει άµεση και σηµαντική απειλή για την προσωπική α-
σφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, καθώς   και ο τρόπος
γνωστοποίησης στις αρµόδιες αρχές του ονόµατος του
ή των εµπλεκοµένων.

3. Η έκθεση ελέγχου για τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των
προηγούµενων παραγράφων 1 και 2. Όταν υποβάλλουν
την έκθεσή τους για την συνοχή της έκθεσης διαχείρι-
σης και τις οικονοµικές καταστάσεις, ως απαιτείται από
την παράγραφο 1 στοιχείο ε΄, ο νόµιµος ελεγκτής ή το
ελεγκτικό γραφείο εξετάζουν τις ενοποιηµένες οικονο-
µικές καταστάσεις και την ενοποιηµένη έκθεση διαχείρι-

σης. Σε περίπτωση που οι ετήσιες οικονοµικές καταστά-
σεις της µητρικής εταιρείας επισυνάπτονται στις ενοποι-
ηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου
που απαιτούνται βάσει του παρόντος άρθρου µπορούν
να συνδυάζονται µεταξύ τους.»

Άρθρο 7 
Εκθέσεις πληρωµών σε κυβερνήσεις 

(άρθρα 41, 42, 43, 44, 45, 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Στον κ.ν. 2190/1920 προστίθεται Κεφάλαιο 16 µε τίτ-
λο «Εκθέσεις πληρωµών σε κυβερνήσεις», που περιλαµ-
βάνει τα άρθρα 144 έως 146 ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16

Άρθρο 144 
Έκθεση πληρωµών σε κυβερνήσεις 

(άρθρα 41, 42, 43 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:

1) Ως «ανώνυµη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
εξορυκτική βιοµηχανία» νοείται η ανώνυµη εταιρεία που
αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο µε την αναζήτηση, την εξερεύνηση,
τον εντοπισµό, την ανάπτυξη και την εξόρυξη κοιτασµά-
των µεταλλευµάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλ-
λων υλικών, στο πλαίσιο των οικονοµικών δραστηριοτή-
των που καταγράφονται στον τοµέα Β-κλάδοι 05 έως 08
του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 20ής Δεκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση της
στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτή-
των NACE-Αναθεώρηση 2.

2) Ως «ανώνυµη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
υλοτόµηση πρωτογενών δασών» νοείται η ανώνυµη ε-
ταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητες, σύµφωνα  µε
τα προβλεπόµενα στον τοµέα Α, Διαίρεση 02, κλάδος
2.2 του Παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1893/2006, σε πρωτογενή δάση.

3) Ως «κυβέρνηση» νοείται η κεντρική, περιφερειακή ή
τοπική κυβέρνηση κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας. Η
εν λόγω κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση έ-
χει υπό τον έλεγχό της υπηρεσίες, οργανισµούς ή οµί-
λους επιχειρήσεων, οι οποίοι υποχρεούνται σε σύνταξη
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα  µε
τα άρθρα 31, 32 και 33 του ν. 4308/2014 (Α΄251). 

4) Ως «έργο» νοούνται οι λειτουργικές δραστηριότη-
τες που διέπονται από ενιαία σύµβαση, άδεια, µίσθωση,
παραχώρηση ή παρεµφερείς νοµικές συµφωνίες και α-
ποτελούν την βάση των υποχρεώσεων πληρωµής προς
µία κυβέρνηση. Εντούτοις, εάν πολλαπλές συµφωνίες
αλληλοσυνδέονται ουσιωδώς, τότε θεωρούνται έργο.

5) Ως «πληρωµή» νοείται η παροχή η οποία καταβάλ-
λεται, σε χρήµατα ή σε είδος, για δραστηριότητες που
περιγράφονται στα σηµεία 1 και 2 των ακόλουθων ειδών:
α) δικαιώµατα παραγωγής,
β) φόροι που επιβάλλονται επί του εισοδήµατος, της

παραγωγής ή των κερδών των ανωνύµων εταιρειών, αλ-
λά εξαιρούνται οι φόροι που επιβάλλονται στη κατανά-
λωση, όπως φόροι προστιθέµενης αξίας, φόροι εισοδή-
µατος φυσικών προσώπων ή φόροι επί των πωλήσεων,
γ) δικαιώµατα,
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δ) µερίσµατα,
ε) πριµ υπογραφής, εντοπισµού και παραγωγικότητας,
στ) τέλη έκδοσης αδειών, τέλη εκµίσθωσης, τέλη εισό-

δου και λοιπά ζητήµατα σχετικά µε άδειες ή/και παραχω-
ρήσεις και
ζ) πληρωµές για βελτιώσεις υποδοµών.
2. Οι µεγάλες ανώνυµες εταιρείες που δραστηριοποι-

ούνται στην εξορυκτική βιοµηχανία ή στην υλοτόµηση
πρωτογενών δασών οφείλουν να καταρτίζουν και να δη-
µοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωµές που
καταβάλλουν προς κυβερνήσεις.

3. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για ανώνυµες εταιρεί-
ες οι οποίες είναι θυγατρικές ή µητρικές, εφόσον πλη-
ρούνται αµφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η µητρική ανώνυµη εταιρεία διέπεται από τη νοµο-

θεσία κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
β) οι πληρωµές προς κυβερνήσεις της ανώνυµης εται-

ρείας περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη έκθεση για
πληρωµές προς κυβερνήσεις που καταρτίζει η εν λόγω
µητρική ανώνυµη εταιρεία, σύµφωνα  µε το άρθρο 145.

4. Δεν λαµβάνονται υπόψη στην έκθεση οι πληρωµές
που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ εντός του οικο-
νοµικού έτους είτε καταβάλλονται ενιαία είτε ως σειρά
συναφών πληρωµών.

5. Η έκθεση αναφέρει τις ακόλουθες πληροφορίες ό-
σον αφορά τις δραστηριότητες που περιγράφονται στα
σηµεία 1 και 2 της παραγράφου 1 για το συγκεκριµένο
οικονοµικό έτος:
α) το συνολικό ποσό των πληρωµών που καταβάλλο-

νται σε κάθε κυβέρνηση,
β) το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωµής, όπως ορίζε-

ται στο σηµείο 5 στοιχεία α΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1,
που καταβάλλεται σε κάθε κυβέρνηση,
γ) εφόσον οι πληρωµές αυτές αφορούν συγκεκριµένα

έργα, το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωµής, όπως ορί-
ζεται στο σηµείο 5 στοιχεία α΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1
για κάθε έργο και το συνολικό ποσό πληρωµών για κάθε
έργο. 
Οι πληρωµές της ανώνυµης εταιρείας όσον αφορά υ-

ποχρεώσεις τις οποίες υπέχει ως οντότητα µπορούν να
δηµοσιοποιούνται σε επίπεδο οντότητας και όχι σε επί-
πεδο έργου.

6. Σε περίπτωση καταβολής πληρωµών σε είδος προς
κυβερνήσεις, τα σχετικά στοιχεία υποβάλλονται βάσει α-
ξίας και, κατά περίπτωση, όγκου. Παρέχονται επεξηγη-
µατικές σηµειώσεις προς αποσαφήνιση του τρόπου κα-
θορισµού της αξίας τους.

7. Η δηµοσιοποίηση των πληρωµών, σύµφωνα  µε το
παρόν άρθρο αντικατοπτρίζει την ουσία και όχι τη µορφή
της πληρωµής ή της δραστηριότητας. Οι πληρωµές και οι
δραστηριότητες δεν µπορούν να διαχωρίζονται ή να συ-
γκεντρώνονται τεχνητά, µε σκοπό την αποφυγή εφαρ-
µογής της παρούσας οδηγίας.

8. Η έκθεση του παρόντος άρθρου δηµοσιεύεται, σύµ-
φωνα  µε το άρθρο 43β του παρόντος νόµου. 

9. Τα µέλη των αρµόδιων οργάνων µιας ανώνυµης ε-
ταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, έχουν καθήκον να εξασφαλίζουν, όσο γνωρίζουν
και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις πληρωµές
προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δηµοσιεύεται, σύµ-
φωνα  µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

10. Για το σκοπό της εφαρµογής του παρόντος άρθρου
ο καθορισµός του µεγέθους των ανωνύµων εταιρειών γί-
νεται, σύµφωνα  µε το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

11. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπί-
πτουν και οι οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, κατά
την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, και
οι προσωπικές εταιρείες, στην περίπτωση κατά την ο-
ποία ο απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος είναι κεφαλαι-
ουχική εταιρεία.

Άρθρο 145 
Ενοποιηµένη έκθεση πληρωµών σε κυβερνήσεις 

(άρθρο 44 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ) 

1. Οι όµιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν υποχρέωση
σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,
σύµφωνα   µε το άρθρα 31 και 32 του ν. 4308/2014
(Α΄ 251) και οι οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, κα-
τά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014,
που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιοµηχανία ή
στην υλοτόµηση πρωτογενών δασών οφείλουν να κα-
ταρτίζουν ενοποιηµένη έκθεση για πληρωµές προς κυ-
βερνήσεις εάν η µητρική ανώνυµη εταιρεία βαρύνεται µε
την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 32 έως
36 του ν. 4308/2014.
Μητρική ανώνυµη εταιρεία θεωρείται ότι δραστηριο-

ποιείται στον εξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτόµηση πρω-
τογενών δασών, εφόσον οποιαδήποτε από τις θυγατρι-
κές της επιχειρήσεις δραστηριοποιείται στον εξορυκτικό
κλάδο ή στην υλοτοµία πρωτογενών δασών.
Η ενοποιηµένη έκθεση περιλαµβάνει µόνο τις πληρω-

µές που απορρέουν από δραστηριότητες εξόρυξής και/
υλοτόµησης πρωτογενών δασών.

2. Η υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένης έκθεσης
της παραγράφου 1 δεν ισχύει για:
α) µητρικές ανώνυµες εταιρείες µικρών οµίλων, κατά

τα προβλεπόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 31 του
ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεµένη εταιρεία εί-
ναι οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος,
β) µητρικές ανώνυµες εταιρείες µεσαίων οµίλων, κατά

τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεµένη εταιρεία εί-
ναι οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος και
γ) µητρικές ανώνυµες εταιρείες που διέπονται από τη

νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίες είναι ταυτόχρονα θυγατρικές επιχειρήσεις, εάν η
δική τους µητρική εταιρεία διέπεται από τη νοµοθεσία
κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Δεν απαιτείται να συµπεριλαµβάνεται εταιρεία, πε-
ριλαµβανοµένης και εταιρείας δηµοσίου ενδιαφέροντος,
σε ενοποιηµένη έκθεση για πληρωµές προς κυβερνήσεις
εφόσον πληρούται µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) αυστηροί και διαρκείς περιορισµοί θίγουν ουσιαστι-

κά την άσκηση από τη µητρική εταιρεία των δικαιωµάτων
της στην περιουσία ή στη διαχείριση αυτής της εταιρεί-
ας,
β) συντρέχουν εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου

οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση της ενο-
ποιηµένης έκθεσης για πληρωµές προς κυβερνήσεις δεν
µπορούν να ληφθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή αδικαι-
ολόγητες καθυστερήσεις,
γ) οι µετοχές ή τα µερίδια αυτής της εταιρείας κατέχο-

νται µε αποκλειστικό σκοπό τη µεταγενέστερη µεταβίβα-
σή τους,
Οι ανωτέρω εξαιρέσεις ισχύουν µόνον εφόσον χρησι-
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µοποιούνται και για τον σκοπό των ενοποιηµένων οικο-
νοµικών καταστάσεων.» 

4. Η έκθεση του παρόντος άρθρου δηµοσιεύεται, σύµ-
φωνα  µε το άρθρο 43β. 

5. Τα µέλη των αρµόδιων οργάνων µιας ανώνυµης ε-
ταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, έχουν συλλογικό καθήκον να εξασφαλίσουν, όσο
γνωρίζουν και δύνανται καλύτερα, ότι η έκθεση για τις
πληρωµές προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δηµοσιεύ-
εται, σύµφωνα  µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 146 
Κριτήρια ισοδυναµίας 

(άρθρο 46 Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Οι προβλεπόµενες στα άρθρα 144 και 145 ανώνυµες
εταιρείες οι οποίες καταρτίζουν και δηµοσιοποιούν έκθε-
ση συµµορφούµενη µε τις απαιτήσεις τρίτων χωρών οι ο-
ποίες έχουν εκτιµηθεί, σύµφωνα  µε το άρθρο 47 της Ο-
δηγίας 2013/34 ως ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις του πα-
ρόντος κεφαλαίου απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις
του παρόντος κεφαλαίου, εκτός από την υποχρέωση δη-
µοσιοποίησης της εν λόγω έκθεσης όπως προβλέπει το
άρθρο 43β.» 

2. Προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 22 του ν. 3190/1955
(Α΄ 91) περί εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, ως εξής:

«5. Για τις µεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται
στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251), και τις οντότητες
δηµοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτή-
µατος Α΄ του ν. 4308/2014, εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920.»

3. Προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 98 του ν. 4072/2012
(Α΄ 86) ως εξής: 

«3. Για τις µεγάλες εταιρείες, όπως προσδιορίζονται
στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄251), και τις οντότητες
δηµοσίου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτή-
µατος Α΄ του ν. 4308/2014 εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των άρθρων 144 έως 146 του κ.ν. 2190/1920.»

Άρθρο 8 
Μεταβατικές και τροποποιούµενες διατάξεις

1. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7α του
κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εγκεκριµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου και
των ελεγκτών της ανώνυµης εταιρείας». 

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297)
προστίθεται στοιχείο ια΄ ως εξής: «ια) κατ’ έτος το σύνο-
λο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων) της εταιρείας,
το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών αυτής και ο µέσος
όρος απασχολουµένων σε αυτή κατά τη διάρκεια του έ-
τους.» 

3. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν για οι-
κονοµικές καταστάσεις εταιρικών χρήσεων που λήγουν
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως. 

4.α. Ειδικά για εταιρείες των οποίων η χρήση η οποία
έληξε στις 31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο
άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10, παρ. 3 του
ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012,
µέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έ-
τους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυµες Εται-
ρείες, τις Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης και τις Ιδιω-

τικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός
διµήνου από την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των φορο-
λογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. 
β. Προθεσµίες που συνδέονται µε την υποβολή και τη

δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., στην ιστοσελίδα ή σε οικονο-
µική εφηµερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονο-
µικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω
εταιρειών που υπόκεινται σε δηµοσιότητα από λοιπές
διατάξεις των προαναφερθέντων νόµων ισχύουν ανάλο-
γα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 9
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185)

1. Μετά το άρθρο 66 του π.δ. 116/2014 προστίθεται
άρθρο 66Α ως εξής:

«Άρθρο 66A
Προσωπικό της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας

(ΜΕΑ) στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

1. Οι θέσεις της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας
(ΜΕΑ) στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Α-
νάπτυξης (ΟΟΣΑ) ορίζονται ως εξής:
α) Μία (1) θέση Μονίµου Αντιπροσώπου µε βαθµό αντί-

στοιχο Πρέσβεως. Ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος προΐσταται
της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ) στον Ορ-
γανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟ-
ΣΑ) και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της. 
β) Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μονίµου Αντιπροσώπου

µε βαθµό αντίστοιχο Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ τάξης.
Ο Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος αναπληρώνει
τον Μόνιµο Αντιπρόσωπο, σε περίπτωση κωλύµατος του
τελευταίου. 
γ) Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συµµε-

τοχή τους στις εργασίες του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοινώνονται
προς αυτόν ως σύµβουλοι. 
δ) Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου και µία (1) θέση

οδηγού-επιµελητή. 
2.α. Στη θέση του Μονίµου Αντιπροσώπου διορίζεται

πρόσωπο που γνωρίζει άριστα µία από τις γλώσσες Αγ-
γλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύµφωνα   µε τα άρ-
θρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), είναι πτυχιούχος
ανώτατης σχολής ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής και
κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος ηµεδαπής ή ισότιµης
αλλοδαπής ανώτατης σχολής και διαθέτει επιστηµονική
κατάρτιση και επαγγελµατική εµπειρία σε διεθνή οικονο-
µική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχόµενη από το δηµό-
σιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε την παρ. 6 του άρ-
θρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), ή διεθνείς οργανισµούς
ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή ερευνητικά κέντρα. 
β. Στη θέση του Αναπληρωτή Μονίµου Αντιπροσώπου

διορίζεται πρόσωπο που γνωρίζει άριστα µία από τις
γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύµφωνα
µε τα άρθρα 28 και 29 του π.δ. 50/2001, είναι πτυχιούχος
ανώτατης σχολής ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής και
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κάτοχος διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος η-
µεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής ανώτατης σχολής και έ-
χει επιστηµονική κατάρτιση και επαγγελµατική εµπειρία
σε διεθνή οικονοµική ή αναπτυξιακή πολιτική προερχό-
µενη από το δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται µε την
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 ή διεθνείς οργανι-
σµούς ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα ή ερευνητικά
κέντρα.
γ. Στις θέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 α-

ποσπώνται υπάλληλοι µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δηµόσιο τοµέα, ό-
πως αυτός οριοθετείται µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαι-
δευτικού Ιδρύµατος ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής,
γνωρίζουν άριστα µία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλι-
κή και καλά την άλλη, σύµφωνα   µε τα άρθρα 28 και 29
του π.δ. 50/2001 και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
µατος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένου της αλλοδαπής
ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον
ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµέ-
νου της αλλοδαπής ή να είναι απόφοιτοι της Εθνικής
Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης. Οι υπάλληλοι που είναι κά-
τοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλάχιστον
τριετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία σε διεθνή οικονο-
µική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείµενα σχετικά µε
τις επιτροπές του ΟΟΣΑ, ενώ αυτοί που είναι κάτοχοι µε-
ταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχο-
λής Δηµόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν τουλάχιστον
πενταετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία σε διεθνή οικο-
νοµική ή αναπτυξιακή πολιτική ή σε αντικείµενα σχετικά
µε τις επιτροπές του ΟΟΣΑ.
δ. Για τη θέση διοικητικού υπαλλήλου της περίπτωσης

δ΄ της παραγράφου 1 απαιτείται πτυχίο ανώτατης σχο-
λής ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής, πολύ καλή γνώση
της Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή γνώση της Ελλη-
νικής και γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επε-
ξεργασία κειµένων β) υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρε-
σίες διαδικτύου. Για τη θέση του οδηγού-επιµελητή της
περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 απαιτείται απολυτή-
ριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής
ή της αλλοδαπής, καλή γνώση της Γαλλικής και της Ελ-
ληνικής και επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγησης. Οι ανω-
τέρω πρέπει να είναι µόνιµοι κάτοικοι της Γαλλίας. Η
συνδροµή των ανωτέρω τυπικών προσόντων και της
προϋπόθεσης της κατοικίας ελέγχεται από το Μόνιµο Α-
ντιπρόσωπο.

3.α. Ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος διορίζεται µε τριετή θη-
τεία που µπορεί να ανανεωθεί για µία ακόµη φορά και
για ίσο χρονικό διάστηµα. Σε κάθε αλλαγή Μονίµου Αντι-
προσώπου, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και
παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς   και καταγραφής και
απογραφής του υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτο-
κόλλων κατατίθεται στο αρχείο της Μόνιµης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργα-
σίας και αποστέλλονται αντίγραφα στις Γενικές Διευθύν-
σεις Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Σε περί-
πτωση αδυναµίας του Μονίµου Αντιπροσώπου να παρα-
δώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τον Ανα-
πληρωτή του. Για τον τύπο και το περιεχόµενο των πρω-
τοκόλλων και των εκθέσεων απογραφής εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3566/2007
(Α΄ 117). Ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος διορίζεται και παύε-
ται από τα καθήκοντά του µε προεδρικό διάταγµα ύστε-

ρα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Εξωτερικών. 
β. Ο Αναπληρωτής Μόνιµος Αντιπρόσωπος διορίζεται

µε τριετή θητεία, που µπορεί να ανανεωθεί για µία ακόµη
φορά και για ίσο χρονικό διάστηµα. Ο Αναπληρωτής Μό-
νιµος Αντιπρόσωπος διορίζεται και παύεται από τα καθή-
κοντά του µε προεδρικό διάταγµα ύστερα από πρόταση
των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και Εξωτερικών. 
γ. Οι θέσεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 κα-

λύπτονται µε αποσπάσεις. Οι ως άνω αποσπάσεις γίνο-
νται κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 68
του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. µε κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, έπειτα από
σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η από-
σπαση πραγµατοποιείται για χρονικό διάστηµα έως τρία
(3) έτη από την ανάληψη της υπηρεσίας, και µπορεί να
παραταθεί για δύο (2) επιπλέον έτη για µία µόνο φορά.
Αν οι αποσπασθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊ-
σταµένου παραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης.
Μετά τη λήξη της απόσπασής τους, επιστρέφουν στις
οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπα-
σθούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος υπηρεσίας στις
ανωτέρω θέσεις λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δη-
µόσιας υπηρεσίας και σε θέση Προϊσταµένου Τµήµατος
και λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή των άρθρων 84
και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Δι-
οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. 
δ. Το επιτόπιο προσωπικό της περίπτωσης δ΄ της πα-

ραγράφου 1 προσλαµβάνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπρο-
σωπείας, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, διάρκειας µέχρι τριών (3) ετών δυνάµε-
νη να ανανεωθεί. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του Μονί-
µου Αντιπροσώπου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το
ύψος της αντιµισθίας των προσλαµβανοµένων, ύστερα
από εισήγηση του Μονίµου Αντιπροσώπου και αφού λη-
φθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Η σχετική
σύµβαση καταρτίζεται από το Μόνιµο Αντιπρόσωπο. Κα-
τά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των
παράγραφων 3 και 4 του άρθρου 149 του ν. 3566/2007. 

4. Στις θέσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου µπορεί να διορίζονται
δηµόσιοι υπάλληλοι µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι έχουν τα προ-
βλεπόµενα για τις θέσεις αυτές προσόντα. Αν οι διορι-
σθέντες υπάλληλοι κατέχουν θέση προϊσταµένου, πα-
ραιτούνται από την εν λόγω θέση ευθύνης. Ο χρόνος υ-
πηρεσίας των ανωτέρω υπαλλήλων στις θέσεις των πε-
ριπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 λογίζεται ως
χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας σε θέση Προϊ-
σταµένου Γενικής Διεύθυνσης και λαµβάνεται υπόψη για
την εφαρµογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατά-
στασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία
τους στις ανωτέρω θέσεις οι οργανικές θέσεις των διορι-
σθέντων δεν καταργούνται και παραµένουν κενές, µετά
δε τη λήξη της θητείας, οι ανωτέρω επανέρχονται αυτο-
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δικαίως στις οργανικές τους θέσεις. 
2. Μετά το άρθρο 67 του π.δ. 116/2014 προστίθεται

άρθρο 67Α ως εξής:

«Άρθρο 67Α
Προσωπικό του Γραφείου Οικονοµικού 

Συµβούλου στη Γενεύη

1. Οι θέσεις του Γραφείου Οικονοµικού Συµβούλου στη
Γενεύη ορίζονται ως εξής:

α. Μία (1) θέση Προϊσταµένου, Οικονοµικού Συµβού-
λου, µε βαθµό αντίστοιχο Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ Τά-
ξης.

β. Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων, οι οποίοι για τη συµµε-
τοχή τους στις εργασίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Ε-
µπορίου ανακοινώνονται προς αυτόν ως σύµβουλοι. 
γ. Μία (1) θέση διοικητικού υπαλλήλου.
2.α. Στη θέση του Οικονοµικού Συµβούλου τοποθετεί-

ται υπάλληλος µόνιµος ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου από το δηµόσιο τοµέα, όπως
αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982, ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις επιλο-
γής σε θέση προϊσταµένου διεύθυνσης, σύµφωνα  µε τo
άρθρο 84 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και ε-
πιπλέον: α) διαθέτει επιστηµονική κατάρτιση και επαγ-
γελµατική εµπειρία σε διεθνή οικονοµική και εµπορική
πολιτική, β) γνωρίζει άριστα µία από τις γλώσσες Αγγλι-
κή ή Γαλλική και καλά την άλλη, σύµφωνα   µε τα άρθρα
28 και 29 του π.δ. 50/2001, γ) είναι πτυχιούχος ανώτατης
σχολής ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής και δ) είναι κά-
τοχος διδακτορικού διπλώµατος ελληνικού ΑΕΙ ή ανα-
γνωρισµένου της αλλοδαπής ή µεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έ-
τους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένου της αλλοδαπής ή
είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκη-
σης. 

2.β. Στις θέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
αποσπώνται υπάλληλοι µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από το δηµόσιο το-
µέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6 του άρθρου
1 του ν. 1256/1982, οι οποίοι έχουν πτυχίο ανώτατου εκ-
παιδευτικού ιδρύµατος ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής,
γνωρίζουν άριστα µία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλι-
κή και καλά την άλλη, σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 29
του π.δ. 50/2001 και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
µατος ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένου της αλλοδαπής
ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον
ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµέ-
νου της αλλοδαπής ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχο-
λής Δηµόσιας Διοίκησης. Επιπλέον, οι υπάλληλοι που εί-
ναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου πρέπει να έχουν τουλά-
χιστον τριετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία σε διεθνή
οικονοµική και εµπορική πολιτική, ενώ αυτοί που είναι
κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου ή είναι απόφοιτοι της Ε-
θνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης πρέπει να έχουν του-
λάχιστον πενταετή πραγµατική δηµόσια υπηρεσία σε
διεθνή οικονοµική και εµπορική πολιτική. 

2. γ. Στη θέση της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1
προσλαµβάνονται µόνιµοι κάτοικοι Ελβετίας, µε πτυχίο
ανώτατης σχολής ηµεδαπής ή ισότιµης αλλοδαπής, πο-
λύ καλή γνώση της Αγγλικής και της Γαλλικής και καλή
γνώση της Ελληνικής και γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντι-

κείµενα: α) επεξεργασία κειµένων, β) υπολογιστικά φύλ-
λα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. Η συνδροµή των ανωτέ-
ρω τυπικών προσόντων και της µόνιµης κατοικίας ελέγ-
χονται από τον Οικονοµικό Σύµβουλο.

3.α. Ο Οικονοµικός Σύµβουλος διορίζεται µε τριετή θη-
τεία που µπορεί να ανανεωθεί για µία ακόµη φορά και
για ίσο χρονικό διάστηµα. Αν ο διορισθείς υπάλληλος κα-
τέχει θέση προϊσταµένου παραιτείται από την εν λόγω
θέση ευθύνης. Ο χρόνος υπηρεσίας στη θέση της περί-
πτωσης α΄ της παραγράφου 1 λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας σε θέση προϊσταµέ-
νου διεύθυνσης και λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή
των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.. Ο Οικονοµικός Σύµβουλος τοποθετείται και α-
παλλάσσεται από τα καθήκοντά του µε απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εξω-
τερικών. Σε κάθε αλλαγή Οικονοµικού Συµβούλου, συ-
ντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της
υπηρεσίας, καθώς   και καταγραφής και απογραφής του
υλικού της. Το πρωτότυπο των πρωτοκόλλων κατατίθε-
ται στο αρχείο του Γραφείου Οικονοµικού Συµβούλου
στη Γενεύη και αντίγραφα αποστέλλονται στις Γενικές
Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
Σε περίπτωση αδυναµίας για οποιονδήποτε λόγο του Οι-
κονοµικού Συµβούλου να παραδώσει, συντάσσεται έκθε-
ση απογραφής από υπάλληλο που υπηρετεί στο Γρα-
φείο. Για τον τύπο και το περιεχόµενο των πρωτοκόλλων
και των εκθέσεων απογραφής εφαρµόζονται αναλόγως
οι διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 3566/2007. 

3.β. Οι θέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
καλύπτονται µε αποσπάσεις, οι οποίες γίνονται κατά πα-
ρέκκλιση του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υ-
πουργού, έπειτα από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού. Αν ο αποσπασθείς υπάλληλος κατέχει θέση
προϊσταµένου παραιτείται από την εν λόγω θέση ευθύ-
νης. Η απόσπαση πραγµατοποιείται για χρονικό διάστη-
µα έως τρία (3) έτη και µπορεί να παραταθεί για δύο (2)
επιπλέον έτη µία µόνο φορά, µετά δε τη λήξη της θητεί-
ας τους, οι αποσπασθέντες υπάλληλοι επιστρέφουν στις
οργανικές τους θέσεις και δεν επιτρέπεται να αποσπα-
στούν πριν παρέλθει τριετία. Ο χρόνος της απόσπασης
λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας
σε θέση προϊσταµένου τµήµατος και λαµβάνεται υπόψη
για την εφαρµογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δηµοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. 

3.γ. Το επιτόπιο προσωπικό της περίπτωσης γ΄ της πα-
ραγράφου 1 προσλαµβάνεται κατόπιν πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου Οικονοµικού Συµ-
βούλου, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, διάρκειας µέχρι τριών (3) ετών, που µπορεί
να ανανεωθεί. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση του
Οικονοµικού Συµβούλου. Με την ίδια απόφαση καθορίζε-
ται το ύψος της αντιµισθίας του προσλαµβανοµένου, ύ-
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στερα από εισήγηση του Οικονοµικού Συµβούλου και α-
φού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Η
σχετική σύµβαση καταρτίζεται από τον Οικονοµικό Σύµ-
βουλο. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 149 του
ν. 3566/2007. 

Άρθρο 10

1. Δαπάνες για τη Μ.Ε.Α. Ο.Ο.Σ.Α.
α. Τα έξοδα οίκησης του Μονίµου Αντιπροσώπου στον

Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο-
ΟΣΑ), όπως αυτά προκύπτουν από το µισθωτήριο συµβό-
λαιο, καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Υπουρ-
γείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (Τοµέας Α-
νάπτυξης) µέχρι του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό
70% του επιδόµατος αλλοδαπής του Μονίµου Αντιπρο-
σώπου.
β. Ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνι-

µος Αντιπρόσωπος εξοµοιώνονται ως προς τις πάσης
φύσεως αποδοχές και επιδόµατα µε τους υπηρετούντες
στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι, στο βαθµό Πρέ-
σβεως και Πληρεξουσίου Υπουργού Β΄ Τάξεως, αντι-
στοίχως. 
Η δαπάνη για την καταβολή των ανωτέρω βαρύνει τον

προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού (Τοµέας Ανάπτυξης). 
γ. Οι τακτικές αποδοχές των αποσπασθέντων στις θέ-

σεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 66 Α του
π.δ. 116/2014, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του υπουρ-
γείου, της υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσής τους, ε-
νώ η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση, καθώς
και το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής βαρύνουν τον προ-
ϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού (Τοµέας Ανάπτυξης). 
Το ύψος των επιδοµάτων που λαµβάνουν οι ανωτέρω

υπάλληλοι για την απόσπασή και την άσκηση της υπηρε-
σίας τους στο εξωτερικό καθορίζεται από τις διατάξεις
που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους.
δ. Η δαπάνη για τη µισθοδοσία των προσλαµβανοµέ-

νων στις θέσεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 66Α του π.δ. 116/2014, βαρύνει τον προϋπολογι-
σµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού (Τοµέας Ανάπτυξης). 

2. Δαπάνες για το Γραφείο Οικονοµικού Συµβούλου
στη Γενεύη.
α. Ο Οικονοµικός Σύµβουλος εξοµοιώνεται ως προς τις

πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόµατα µε τους υπηρε-
τούντες στο βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Α΄ Τάξης
στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Γενεύη. 
Η δαπάνη για την καταβολή των ανωτέρω βαρύνει τον

προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού (Τοµέας Ανάπτυξης) .
β. Οι τακτικές αποδοχές των αποσπασθέντων στις θέ-

σεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 67Α του
π.δ. 116/2014, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουρ-
γείου, της υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσής τους, ε-
νώ η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση, καθώς
και το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής βαρύνουν τον προ-
ϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού (Τοµέας Ανάπτυξης). 
Το ύψος των επιδοµάτων που θα λαµβάνουν οι ανωτέ-

ρω υπάλληλοι για την απόσπασή και την άσκηση της υ-
πηρεσίας τους στο εξωτερικό καθορίζεται από τις διατά-

ξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς υπαλλήλους.
γ. Η δαπάνη για τη µισθοδοσία του προσλαµβανοµέ-

νου στη θέση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
67Α του π.δ. 116/2014, βαρύνει τον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού (Το-
µέας Ανάπτυξης).

Άρθρο 11 
Μεταβατικές διατάξεις

1. α. Οι διορισµένοι στις θέσεις του Μονίµου Αντιπρο-
σώπου και του Αναπληρωτή Μονίµου Αντιπροσώπου ε-
ξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις αυτές µέχρι τη
συµπλήρωση τριετίας από την ανάληψη υπηρεσίας τους,
µε δυνατότητα η θητεία τους να ανανεωθεί για µία ακό-
µη φορά και για ίσο χρονικό διάστηµα.
β. Εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση του παρό-

ντος, οι αποσπάσεις των υπηρετούντων υπαλλήλων στη
Μ.Ε.Α. – Ο.Ο.Σ.Α., αίρονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά πε-
ρίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
γ. Τα έξοδα που προκύπτουν από την άρση των απο-

σπάσεων βαρύνουν τον προϋπολογισµό του τοµέα Ανά-
πτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού.

2. Η περίπτωση κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 32
του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), αντικαθίσταται ως εξής:

«κ. Ο Μόνιµος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μό-
νιµος Αντιπρόσωπος στη Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσω-
πεία (Μ.Ε.Α.) στον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ο Προϊστάµενος του Γραφείου
Οικονοµικού Συµβούλου στη Γενεύη, καθώς  και το προ-
σωπικό της Μ.Ε.Α. - Ο.Ο.Σ.Α. και του Γραφείου Οικονοµι-
κού Συµβούλου στη Γενεύη που προσλαµβάνεται επιτο-
πίως.»

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται οι σχετικές µε τα υπό ρύθµιση ζητήµατα διατά-
ξεις των άρθρων 40 και 43 του π.δ. 178/2000 (Α΄ 165) και
το άρθρο 245 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), που τις τροπο-
ποίησε. 

Άρθρο 12
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4242/2014 (Α΄ 50)

Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4242/2014
απαλείφεται. 

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1796/1988 (Α΄ 152)

Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 1796/1988 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«2. Επιτρέπονται αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή
υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δη-
µοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από την παρ. 6
του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, κατόπιν πρόσκλησης εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος του Ο.Α.Ε.Π., στην οποία εξει-
δικεύονται τα εκάστοτε απαιτούµενα τυπικά και ουσια-
στικά προσόντα. Η απόσπαση πραγµατοποιείται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µε-
τά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Π., κατά πα-
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ρέκκλιση του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), µε τριετή διάρκεια, η ο-
ποία δύναται να ανανεώνεται και µε την ίδια σχέση ερ-
γασίας και το ίδιο µισθολογικό καθεστώς. Ο χρόνος υπη-
ρεσίας των αποσπασµένων υπαλλήλων λογίζεται ως
χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι απο-
δοχές τους βαρύνουν τον Ο.Α.Ε.Π..
Επιτρέπονται µετατάξεις/µεταφορές µονίµων υπαλλή-

λων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από την
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, σε κενές οργανι-
κές θέσεις, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος του Ο.Α.Ε.Π., στην οποία εξειδικεύονται τα εκάστο-
τε απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Οι µε-
τατάξεις/µεταφορές πραγµατοποιούνται µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µετά
από σχετική εισήγηση του δ.σ. του Ο.Α.Ε.Π., κατά πα-
ρέκκλιση του άρθρου 73 του Κώδικα Κατάστασης Δηµο-
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ., µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µε τις α-
ποδοχές που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.  
Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µετατασσόµε-

νου/µεταφερόµενου προσωπικού, που έχει διανυθεί
στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρί-
στηκε ως χρόνος προϋπηρεσίας, λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής υπηρεσίας στον Ο.Α.Ε.Π. για τα θέµατα
βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και για κάθε
άλλη συνέπεια µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 του
ν. 3408/2005 (Α΄ 272).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ

Άρθρο 14
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α΄265)

1. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής: 
α. Η περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 13 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Α-

νάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, καθορίζονται οι διαδικασίες συντονισµού και
διαχείρισης των ΕΔΕΤ για την υλοποίηση Προγραµµά-
των Τοπικής Ανάπτυξης µε πρωτοβουλία των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς   και η σύσταση επιτροπών για την α-
ξιολόγηση των Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης, σύµ-
φωνα  µε τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισµού. Στην ίδια
απόφαση ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και το έργο
τους».
β. Προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής :
«10. Με την απόφαση ορισµού Ενδιάµεσου Φορέα

ρυθµίζεται και κάθε ζήτηµα σχετικό µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων ή των καθηκόντων που αναλαµβάνει και ι-
δίως:

(α) ο φορέας που αναλαµβάνει τη διαχείριση δράσεων
του οικείου επιχειρησιακού προγράµµατος ή συγκεκρι-
µένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής,

(β) οι δράσεις που αναλαµβάνονται και ο προϋπολογι-
σµός της κάθε µιας,

(γ) οι αρµοδιότητες διαχείρισης ή τα καθήκοντα που α-
νατίθενται,

(δ) οι υποχρεώσεις του ενδιάµεσου φορέα και της δια-
χειριστικής αρχής,
ε) το αρµόδιο για την ένταξη των πράξεων όργανο.» 
2. Στο άρθρο 14 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Τα καθήκοντα του Προϊσταµένου της ΕΑΣ είναι τα

ακόλουθα: 
α) Ο προγραµµατισµός και ιεράρχηση των δραστηριο-

τήτων [η παροχή των αναγκαίων οδηγιών και κατευθύν-
σεων] και ο συντονισµός της λειτουργίας των Ειδικών Υ-
πηρεσιών της ΕΑΣ για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων
τους και την επίτευξη των στόχων τους, στο πλαίσιο των
κατευθύνσεων που ορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα
Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. 
β) Η παροχή εισηγήσεων στον Γενικό Γραµµατέα Δη-

µοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, µετά από ανάλυση δεδο-
µένων, καθώς και η διαµόρφωση εναλλακτικών επιλο-
γών, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερι-
κού περιβάλλοντος λειτουργίας της ΕΑΣ. 
γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας

µεταξύ των ΕΥ της ΕΑΣ, των ΕΥ των προγραµµάτων του
ΕΣΠΑ, των Επιτελικών Δοµών των Υπουργείων και λοι-
πών φορέων. 
δ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε

να επιτυγχάνονται οι τιθέµενοι στόχοι. 
ε) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακο-

λούθησή της βάσει των θεσπισµένων δεικτών απόδοσης,
καθώς   και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας
των οργανικών µονάδων µε την υποβολή προτάσεων ορ-
γανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασµού. 
στ) Η εκπροσώπηση της ΕΑΣ. 
ζ) Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται

από τα ανώτερα αυτού όργανα σε θέµατα των αρµοδιο-
τήτων της ΕΑΣ.
η) Η χρέωση και ο χαρακτηρισµός της εισερχόµενης

στην ΕΑΣ αλληλογραφίας.
θ) Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα ο-

ποία του ανατίθενται από τα ανώτερα όργανα.»
3. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής: 
α. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδο-

τούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο (ΕΥΕΕΚΤ), η οποία συστάθηκε µε την
κ.υ.α. 107900/16.3.2001 (Β΄ 599), η Ειδική Υπηρεσία για
την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονοµία
(ΕΥΚΕΚΟ), η οποία συστάθηκε µε την κ.υ.α.
1806191/7.2.2001/Γ΄ ΚΠΣ (Β΄ 148), η οποία δυνάµει του
άρθρου 15 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), είναι αρµόδια για
το σχεδιασµό, το συντονισµό, την παρακολούθηση και
την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ε-
νεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση
της Κοινωνικής Οικονοµίας και η Ειδική Υπηρεσία «Δοµή
Σχεδιασµού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Ε-
φαρµογής και αξιολόγησης των Συστηµικών Παρεµβάσε-
ων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού», η ο-
ποία συστάθηκε µε την κ.υ.α. 25255/2236/7.4.2008 (Β΄
604), συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία
µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Τοµέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονοµίας».
Η ανωτέρω συσταθείσα Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ, δύναται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, να αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους τοµεα-
κού Ε.Π. ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειριστικής
Αρχής του εν λόγω Ε.Π. στους τοµείς της κοινωνικής οι-
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κονοµίας, απασχόλησης και κατάρτισης, πλην δράσεων
κρατικών ενισχύσεων, πέραν των αρµοδιοτήτων που
προβλέπονται στο άρθρο 17 και, σύµφωνα  µε τις διατά-
ξεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 13. 

6.β. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται νέα Ειδική Υπη-
ρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης».

6.γ. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται νέα Ειδική Υπη-
ρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Τοµέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

6.δ. Το προσωπικό των ως άνω συγχωνευόµενων Ειδι-
κών Υπηρεσιών κατανέµεται στις τρεις Επιτελικές Δο-
µές ΕΣΠΑ µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαµβανο-
µένων υπόψη των αναγκών των ως άνω Επιτελικών Δο-
µών και συνεκτιµώµενης της αίτησης του υπαλλήλου.»
β. Η παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4314/2014 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«7.α. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συ-

νιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελι-
κή Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Τοµέα Ενέργειας». Μέχρι την έκδοση της απόφασης
της παραγράφου 3 του άρθρο 58 για θέµατα διάρθρω-
σης, αρµοδιοτήτων και προσωπικού εφαρµόζεται η κ.υ.α.
Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (Β΄ 1540). 

7.β. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συ-
νιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελι-
κή Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Τοµέα Περιβάλλοντος». Μέχρι την έκδοση της υ-
πουργικής απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 58
για θέµατα διάρθρωσης, αρµοδιοτήτων και προσωπικού
εφαρµόζεται η κ.υ.α. 19883/10.9.2008 (Β΄ 1957).»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η εγγραφή στο ΠΔΕ πράξεων για την υλοποίηση

των οποίων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργει-
ες, όπως µελέτες, έρευνες, γίνεται σε δύο στάδια. Στο
πρώτο στάδιο εγγράφεται στο ΠΔΕ ο προϋπολογισµός
των προπαρασκευαστικών ενεργειών. Το χρονοδιάγραµ-
µα ολοκλήρωσης του πρώτου σταδίου δεν µπορεί να υ-
περβεί το οριζόµενο στην απόφαση ένταξης της πράξης.
Σε περίπτωση υπέρβασης το έργο απεντάσσεται αυτοδί-
καια από το ΕΠ και οι σχετικές πραγµατοποιηθείσες δα-
πάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό του εθνικού σκέ-
λους του φορέα χρηµατοδότησης. Με την εµπρόθεσµη
ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου, εγγράφεται στο ΠΔΕ
και ο προϋπολογισµός του δεύτερου σταδίου, µετά από
σχετικό αίτηµα της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής προς
τη ΔΔΕ. Οι απαλλοτριώσεις µπορεί να εγγραφούν στο
ΠΔΕ είτε στο πρώτο στάδιο, ως προπαρασκευαστικές ε-
νέργειες, είτε στο δεύτερο στάδιο εκτέλεσης του κυ-
ρίως έργου. Αν δεν ολοκληρωθούν στο πρώτο στάδιο, ο
σχετικός υπολειπόµενος προϋπολογισµός µεταφέρεται
και εγγράφεται στο ΠΔΕ στο δεύτερο στάδιο.» 

5. Η παρ. 4 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού

Συµβουλίου 33/2006 (Α΄ 280) προστίθεται περίπτωση
κζ΄ ως εξής: 

«κζ) Οι συµβάσεις µίσθωσης έργου που συγχρηµατο-
δοτούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του Ε-
ΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµ-
µάτων, καθώς   και οι συµβάσεις εργασίας ή απασχόλη-
σης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαµβά-
νεται για ορισµένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για
την εκτέλεση των ως άνω συγχρηµατοδοτούµενων πρά-
ξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών».»

6. Το άρθρο 36 τροποποιείται ως εξής: 
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 αντικαθίσταται ως

εξής: 
«2. Οι αποδοχές των µέχρι την έναρξη ισχύος του πα-

ρόντος νόµου αποσπασµένων και µετακινούµενων από
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τις οποίες λαµβάνουν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και µέχρι
τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου, ισούνται µε το
σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, παροχών και επι-
δοµάτων της οργανικής τους θέσης και καταβάλλονται
από το φορέα προέλευσής τους. Οµοίως, καταβάλλονται
και τα επιδόµατα που συνδέονται µε την άσκηση των κα-
θηκόντων τους στο χώρο και τη θέση που δικαιολογεί
την καταβολή τους κατά την ψήφιση του παρόντος νό-
µου και µέχρι τη λήξη της προγραµµατικής περιόδου. 
Ειδικά, στην περίπτωση φορέων προέλευσης της Γενι-

κής Κυβέρνησης, πλην της Κεντρικής Διοίκησης, η συνο-
λική προκαλούµενη δαπάνη των επιδοµάτων που συνδέ-
ονται µε την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο και
τη θέση που δικαιολογεί την καταβολή τους, τα οποία
καταβάλλονται στους υπαλλήλους από τους φορείς προ-
έλευσης, καλύπτεται µε επιχορήγησή αυτών από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 
Ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής του προηγούµενου

εδαφίου δύνανται να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.»
β) Στο άρθρο 36 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η δαπάνη των πάσης φύσεως αποδοχών των υπαλ-

λήλων που αποσπώνται ή µετακινούνται στις ειδικές υ-
πηρεσίες µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
βαρύνει τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι
διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου
2 εφαρµόζονται και εν προκειµένω.» 

7. Το άρθρο 38 τροποποιείται ως εξής:
α) Ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 
«Υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού των Ειδικών Υ-

πηρεσιών».
β) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Οι θέσεις των Ειδικών Υπηρεσιών καλύπτονται είτε

µε απόσπαση στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ είτε µε απόσπαση
ή µετακίνηση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρ-
νησης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων ως
προς τη διάρκεια απόσπασης ή µετακίνησης, για χρονικό
διάστηµα πέντε (5) ετών, η οποία µπορεί να παραταθεί
µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα.

2. Προσωπικό που αποσπάται ή µετακινείται στις Ειδι-
κές Υπηρεσίες και προέρχεται από φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης διατηρεί την οργανική θέση που κατέχει
στο φορέα από τον οποίο προέρχεται, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης. Ο συνολικός
χρόνος υπηρεσίας του αποσπασµένου ή µετακινούµενου
προσωπικού, που διανύεται στις Ειδικές Υπηρεσίες, θεω-
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ρείται χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τα θέµατα
βαθµολογικής και µισθολογικής εξέλιξης και κάθε άλλη
συνέπεια στη θέση τους στο φορέα προέλευσης.

3. Το αποσπασµένο ή µετακινούµενο προσωπικό έχει
το δικαίωµα να µετέχει στις προβλεπόµενες διαδικασίες
επιλογής σε θέσεις προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης,
Διεύθυνσης ή Τµήµατος ή άλλης οργανικής µονάδας άλ-
λης υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσης, σύµφωνα   µε
τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), και, σε περίπτωση
επιλογής, εκδίδεται υποχρεωτικώς πράξη διακοπής της
απόσπασης ή µετακίνησης.»

8. Το άρθρο 39 τροποποιείται ως εξής: 
α. Στην παρ. 1 µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται ε-

δάφιο ως εξής: 
«Με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 58 δύναται

να συνιστώνται θέσεις προϊσταµένων τοµέων επιπέδου
υποδιεύθυνσης στις Ειδικές Υπηρεσίες της παρ. 6 του
άρθρου 18.»
β. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας όταν α-

πουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Υποδιευ-
θυντή και εφόσον ο τελευταίος δεν υφίσταται, από τον
Προϊστάµενο, που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο κα-
θήκοντα προϊσταµένου µονάδος στην Ειδική Υπηρεσία.
Η ως άνω διάταξη ισχύει και σε περίπτωση κένωσης θέ-
σης προϊσταµένου Ειδικής Υπηρεσίας και µέχρι την το-
ποθέτηση νέου, σύµφωνα  µε τις ισχύουσες διατάξεις.» 

9. Η παρ. 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.  Τις αρµοδιότητες του προγραµµατισµού, της αξιο-

λόγησης καθώς και της παρακολούθησης και του συντο-
νισµού της εφαρµογής του Μηχανισµού «Διευκόλυνση
Συνδέοντας την Ευρώπη» στους τοµείς των Μεταφορών,
της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών ασκεί η Ειδική
Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ.
Με τις υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 58
καθορίζεται η άσκηση αρµοδιοτήτων προ-αξιολόγησης,
παρακολούθησης και διαχείρισης των έργων / δράσεων
στους ανωτέρω τοµείς από τις κατά περίπτωση αρµόδιες
ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης».

10. Μετά το άρθρο 54 προστίθεται άρθρο 54Α ως ε-
ξής:

«Άρθρο 54Α

1. Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
υπέχει θέση «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύµφωνα   µε
τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο ζ΄
του ν. 2472/1997 για τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτή-
ρα των συµµετεχόντων σε πράξεις που συγχρηµατοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και υλοποι-
ούνται στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων,
σύµφωνα  µε τις οικείες διατάξεις. 

2. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του παρόντος νόµου, εκτός
των Ειδικών Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, το οποίο υπέχει
θέση «Υπευθύνου επεξεργασίας» και επεξεργάζεται ά-
µεσα τα δεδοµένα κατά την προηγούµενη παράγραφο,
οι Ενδιάµεσοι Φορείς που διαχειρίζονται τα Επιχειρησια-
κά Προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, καθώς   και οι Δικαιούχοι που
έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των πράξεων που

συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
µείο υπέχουν θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία» για
λογαριασµό του «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 2 στοιχείο η΄
του ν. 2472/1997. Οι εν λόγω Ειδικές Υπηρεσίες, Ενδιά-
µεσοι Φορείς και Δικαιούχοι υποχρεούνται να συµµορ-
φώνονται πλήρως προς τις διατάξεις της κείµενης νοµο-
θεσίας για το σκοπό της εφαρµογής και υλοποίησης των
πράξεων που συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξε-
ων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα των προσώπων που συµµετέχουν στις πράξεις
αυτές ως ωφελούµενοι. 

3. Η επεξεργασία απλών και ευαίσθητων δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα, σύµφωνα   µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2472/1997, επιτρέπεται
χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειµένων τους που συµ-
µετέχουν ως άµεσα ωφελούµενοι από τις πράξεις που
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
µείο στο πλαίσιο των οικείων επιχειρησιακών προγραµ-
µάτων, για τους σκοπούς της υλοποίησης των προγραµ-
µάτων αυτών και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου
ως προς την εν λόγω υλοποίηση.«» 

11. Το άρθρο 59 τροποποιείται ως εξής :
α) Στην παράγραφο 1 µετά τη λέξη «αποσπάται» προ-

στίθενται οι λέξεις «ή µετακινείται».
β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«Μέχρι τον καθορισµό του πλαισίου της εσωτερικής

διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 37, η απόσπαση ή µετακίνηση προσωπικού στις Ει-
δικές Υπηρεσίες ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 18 του ν. 3614/2007. Η διάρκεια της απόσπασης και
της µετακίνησης είναι πενταετής.» 
γ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στις θέσεις προϊσταµένων Τµηµάτων των Ειδικών

Υπηρεσιών που θα αναδιοργανωθούν τοποθετούνται
προϊστάµενοι κατά προτεραιότητα από τους ήδη ασκού-
ντες καθήκοντα προϊσταµένων Τµηµάτων στις αντίστοι-
χες ειδικές υπηρεσίες, κατά το χρόνο επιλογής, µε από-
φαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού, µε κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης κα-
θηκόντων προϊσταµένου µέχρι την επιλογή νέων. Αν δεν
επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊ-
σταµένου τµήµατος, τοποθετούνται υπάλληλοι, σύµφω-
να  µε τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισµού. Οι τοποθετήσεις των ανωτέρω προϊσταµένων γί-
νονται µε την έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσε-
ων αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών που εκδίδο-
νται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 58 και έ-
χουν διάρκεια µέχρι την επιλογή νέου προϊσταµένου µε
τη διαδικασία του άρθρου 39. Στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι οποίες αναδιαρθρώνονται,
σύµφωνα  µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 42
του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), οι τοποθετήσεις των προϊστα-
µένων γίνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων.»
δ) Στο άρθρο 59 προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής :
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«21. Αν κενωθεί θέση προϊσταµένου ειδικής υπηρε-
σίας ή µονάδας λόγω λύσης υπαλληλικής σχέσης, άλλης
υπηρεσιακής µεταβολής ή λήξης της θητείας του υπηρε-
τούντος προϊσταµένου, και µέχρι την τοποθέτηση νέου,
σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος,
τοποθετείται προϊστάµενος µε τη διαδικασία του άρθρου
18 του ν. 3614/2007 και µε απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Στις Ειδικές Υπηρε-
σίες Διαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι οποίες αναδιαρθρώνο-
νται, σύµφωνα  µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου
42 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), και µέχρι την τοποθέτηση
νέου, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του πα-
ρόντος, τοποθετείται αντίστοιχα προϊστάµενος µε τη
διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 και µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»

12. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 61 δια-
γράφεται. 

13. α. Στο άρθρο 62 προστίθεται παράγραφος 3 ως ε-
ξής:

«3. Τα θέµατα προσωπικού των Διαχειριστικών Αρχών
του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ ρυθµίζονται από τις διατάξεις
των άρθρων 34 έως και 40. Για το σκοπό εφαρµογής της
παρούσας παραγράφου όπου στις διατάξεις των άρθρων
34 έως 40 αναφέρεται απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, νοείται κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.» 
β. Η παράγραφος ε΄ του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως

εξής: 
«Τα θέµατα προσωπικού ρυθµίζονται από τις διατάξεις

των άρθρων 34 έως και 40. Για το σκοπό εφαρµογής της
παρούσας παραγράφου όπου στις διατάξεις των άρθρων
34 έως και 40 αναφέρεται απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, νοείται κοινή απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.» 

14.Το άρθρο 64 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 64

1. Στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (εφεξής
ΟΠΣΑΑ) καταχωρίζονται κυρίως δεδοµένα που αφορούν
στις διαδικασίες και τα στοιχεία προγραµµατισµού, δια-
χείρισης, ελέγχου και υλοποίησης του Προγράµµατος Α-
γροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Ε.Π. Αλιείας και Θά-
λασσας (ΕΠΑλΘ).

2. Το ΟΠΣΑΑ θα επιτρέπει τη διασύνδεση µε άλλα πλη-
ροφοριακά συστήµατα για την ανταλλαγή δεδοµένων
που σχετίζονται µε τον προγραµµατισµό, την αξιολόγη-
ση, τη διαχείριση και τον έλεγχο του ΠΑΑ και του
ΕΠΑλΘ.
Το ΟΠΣΑΑ θα διασυνδεθεί µε το ΟΠΣ – ΠΔΕ για την α-

νταλλαγή δεδοµένων που αφορούν στη χρηµατοδότηση
των προγραµµάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλΘ µέσω του Προγράµ-
µατος Δηµοσίων Επενδύσεων.

3. Η ανταλλαγή των δεδοµένων, σύµφωνα  µε τις α-
παιτήσεις του άρθρου 85 του Κανονισµού (ΕΕ)
1305/2013 και του άρθρου 110 του Κανονισµού (ΕΕ)
508/2014, µπορεί να πραγµατοποιείται και µέσω του

ΟΠΣΑΑ, το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή ανταλλαγή
των δεδοµένων αυτών.

4. Για τις ανάγκες του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ, τη συγκέ-
ντρωση των απαιτήσεων των χρηστών και την εκπαίδευ-
σή τους, αναφορικά µε το ΟΠΣΑΑ, καθώς   και την ανά-
λυση και επεξεργασία του συνόλου του πληροφοριακού
υλικού που απαιτείται για τη διοικητική παρακολούθηση
και αξιολόγηση του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ αναλαµβάνει η
Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ αντίστοιχα,
συνεπικουρούµενη από τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΠΑΑ
και του ΕΠΑλΘ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

5. Την εποπτεία της παραγωγικής λειτουργίας και τη
φιλοξενία των εξυπηρετητών του ΟΠΣΑΑ, καθώς  και
την παροχή υπηρεσιών για δικτυακή σύνδεση του ΟΠ-
ΣΑΑ µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς και την τεχνι-
κή υποστήριξη και επίλυση προβληµάτων του κεντρικού
εξοπλισµού και λογισµικού υποδοµής αναλαµβάνει ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

6. Επιπλέον, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναλαµβάνει τη συντή-
ρηση και ανάπτυξη του ΟΠΣΑΑ, τον έλεγχο και αξιολό-
γηση της παραγωγικής του λειτουργίας, την ανάλυση
και τον προγραµµατισµό για περαιτέρω βελτιώσεις της
λειτουργίας και αποτελεσµατικότητάς του, την υλοποίη-
ση των σχετικών αναβαθµίσεων, καθώς και τη διεπαφή
του ΟΠΣΑΑ µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστη-
µα (ΟΠΣ). Για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών, συ-
νεργάζεται µε τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ.

7. Μέσω του ΟΠΣΑΑ παρακολουθούνται οι δείκτες,
σύµφωνα  µε το ενιαίο σύστηµα παρακολούθησης δει-
κτών ΕΣΠΑ 2014-2020 του άρθρου 54 του παρόντος νό-
µου.»

15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 67 καταργείται. 
16. Στο άρθρο 69 προστίθενται παράγραφος 4:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίµων µπορεί να καθορίζεται η σύσταση, η συ-
γκρότηση και η λειτουργία µητρώου αξιολογητών για το
ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ.»

17.Η παράγραφος 4 του άρθρου 70 διαγράφεται. 
18. Μετά το άρθρο 72 προστίθεται άρθρο 72Α ως εξής:

«Άρθρο 72Α 
Τελικές διατάξεις 

Οι διατάξεις των άρθρων 9, 33 και 51, καθώς και των
παραγράφων 1, 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 27 και των πα-
ραγράφων 3, 5 του άρθρου 48 εφαρµόζονται και για τις
πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από το ΠΑΑ και το
ΕΠΑλΘ.»

19. Μεταβατικές διατάξεις
α) Οι διατάξεις της παραγράφου 6 ισχύουν από τις 23

Δεκεµβρίου 2014.
β) Η Ειδική Υπηρεσία µε την επωνυµία «Επιτελική Δο-

µή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής» καταργείται. 
γ) Το προσωπικό το οποίο κατά τη δηµοσίευση του πα-

ρόντος νόµου υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία µε την ε-
πωνυµία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» κατανέµεται
ως εξής: 
αα) το προσωπικό που κατά τη δηµοσίευση του

ν. 4314/2014 υπηρετούσε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονι-
σµού και Εφαρµογής Δράσεων στους Τοµείς Ενέργειας,
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Φυσικού Πλούτου και Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ
ΕΝ/ΚΑ) και αποσπάστηκε αυτοδίκαια στην «Επιτελική
Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής» δυνάµει των διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 59 του ν. 4314/2014, καθώς και προσωπικό
που τυχόν αποσπάστηκε µετά τη δηµοσίευση του
ν. 4314/2014 στην «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (πρ.
Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής Δράσεων
στους Τοµείς Ενέργειας, Φυσικού Πλούτου και Κλιµατι-
κής Αλλαγής)» αποσπάται αυτοδίκαια στην Επιτελική
Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Τοµέα Ενέργειας και 
ββ) το προσωπικό που κατά τη δηµοσίευση του

ν. 4314/2014 υπηρετούσε στην Ειδική Υπηρεσία Συντονι-
σµού Περιβαλλοντικών Δράσεων (ΕΥΣΠΕΔ) και αποσπά-
στηκε αυτοδίκαια στην καταργούµενη Επιτελική Δοµή Ε-
ΣΠΑ δυνάµει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 59
του ν. 4314/2014, καθώς   και το προσωπικό που τυχόν α-
ποσπάστηκε µετά τη δηµοσίευση του ν. 4314/2014 στην
«Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (πρ. Ειδική Υπηρεσία
Συντονισµού Περιβαλλοντικών Δράσεων)» αποσπάται
αυτοδίκαια στην Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Τοµέα Περιβάλλοντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Άρθρο 15 
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3982/2011 (Α΄143)

1. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (Α΄143) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«8. Αν σε µία Περιφέρεια δεν έχει συγκροτηθεί εξετα-
στική επιτροπή ή αν παρά τη συγκρότηση αυτής υπάρχει
αντικειµενική αδυναµία διενέργειας εξετάσεων, ο ενδια-
φερόµενος µπορεί να συµµετάσχει σε αντίστοιχες εξε-
τάσεις, που διενεργεί επιτροπή, η οποία ορίζεται, σύµ-
φωνα  µε τις προβλέψεις της υπουργικής απόφασης που
εκδίδεται δυνάµει της παραγράφου 9 του παρόντος άρ-
θρου.»

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 46 του
ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Τεχνικές προκαταρκτικές µελέτες των έργων υπο-
δοµής, στις οποίες ενσωµατώνονται προκαταρκτικές µε-
λέτες των απαιτούµενων έργων εξωτερικής υποδοµής,
και το εκτιµώµενο κόστος των αυτών.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3892/2011 (Α΄ 143) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισµού ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου
και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούµενης
παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων
υποδοµής. Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουρ-
γίας του Επιχειρηµατικού Πάρκου. Επιτρέπεται η τµηµα-
τική Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, ε-
φόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Αν η συνο-
λική έκταση του Επιχειρηµατικού Πάρκου υπερβαίνει τα
χίλια (1.000) στρέµµατα, η υλοποίηση της ανάπτυξης και

λειτουργίας αυτού µπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις, σε
δύο διακριτά τµήµατα αυτού, σύµφωνα µε το Επιχειρη-
µατικό Σχέδιο, η υλοποίηση όµως της πρώτης φάσης του
Επιχειρηµατικού Σχεδίου λαµβάνει χώρα στις προθε-
σµίες της παραγράφου 4.»

4. Στο άρθρο 54 του ν. 3982/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 10 ως εξής: 

«10. Οι παράγραφοι 4 και 5 εφαρµόζονται και στους
λοιπούς Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και
Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4
του άρθρου 41, εφόσον αυτοί διαθέτουν είτε µε αρχική
έκδοση είτε κατόπιν ανανέωσης ή τροποποίησης, έγκρι-
ση περιβαλλοντικών όρων µε το καθεστώς του
ν. 4014/2011, καθώς  και Κανονισµό Λειτουργίας που πε-
ριέχει όρους περιβαλλοντικής προστασίας.»

5. α. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου
56 του ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφά-
νειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόµησή της,
το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20 %) της αρχι-
κής έκτασης της ιδιοκτησίας. Σε περιπτώσεις περιοχών
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις οποίες η
εισφορά σε γη δεν µπορεί για αντικειµενικούς πολεοδο-
µικούς λόγους (πυκνοδοµηµένες υφιστάµενες περιοχές
άτυπων βιοµηχανικών συγκεντρώσεων) να ανέλθει σε
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής έκτασης
της ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίω-
ση του αρµόδιου Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και
Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
η εισφορά σε γη περιορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) µε αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήµα από
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό (20%),
όπως αυτή προσδιορίζεται και καταλογίζεται στο άρθρο
52 παράγραφος 6 του παρόντος.
β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφε-

λών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόµενο επί της συ-
νολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζε-
ται σε 15%, εφόσον το επιβάλλουν αντικειµενικοί πολε-
οδοµικοί λόγοι ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίω-
ση του αρµόδιου Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και
Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης.»
β. Η παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 4155/2013 καταργεί-

ται. 
6. Η περίπτωση αβ΄ της υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 4

του άρθρου 56 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«αβ) Το άθροισµα των επιφανειών κάλυψης των δοµη-

µένων γηπέδων να κυµαίνεται µεταξύ του δέκα τοις εκα-
τό (10%) έως είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής ο-
ριοθετούµενης έκτασης. Σε κάθε περίπτωση που το ά-
θροισµα αυτό είναι µεγαλύτερο του 20% ιδρύονται ΕΠ
του άρθρου 41 παρ.1 β΄ ή γ΄ ή Επιχειρηµατικά Πάρκα Ε-
ξυγίανσης.»

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 προστίθεται εδά-
φιο ως εξής:

«Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζο-
νται και στους λοιπούς Οργανωµένους Υποδοχείς Μετα-
ποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων της
παρ. 4 του άρθρου 41.»
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Άρθρο 16 
Αντικατάσταση υφιστάµενων αδειών

Το άρθρο 112 του ν. 4314/2014 (Α΄265) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 112

1. Η προσδιοριζόµενη προθεσµία για την αντικατάστα-
ση αδειών ή αναγγελιών κατά τα προβλεπόµενα στο άρ-
θρο 9 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197), στο άρθρο 10 παρ. 1 ε-
δάφιο α΄ του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), στο άρθρο 9 του
π.δ. 114/2012 (Α΄ 199), στα άρθρα 13 και 21 του π.δ.
115/2012 (Α΄ 200) και στο άρθρο 9 του π.δ. 1/2013 (Α΄
3), µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
ορίζεται στις 31.12.2016. 

2. Ειδικά για τους χειριστές µηχανηµάτων έργου, για
κάθε, µετά την έκδοση της οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4(Η)/
5.3.2013 (Β΄519) υπουργικής απόφασης, νεότερη όµοια
που θα εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 4 παρ. 5 του
ν. 3982/2011 για την κατάταξη των µηχανηµάτων έργου,
ορίζεται χρονικό διάστηµα δύο ετών και έξι µηνών για τη
σχετική αντικατάσταση άδειας ή αναγγελίας, το οποίο
αρχίζει από τη δηµοσίευση της κάθε φορά εκδιδόµενης
απόφασης.

3. Καταργείται η ηµεροµηνία 31.12.2020 ως επόµενη
ηµεροµηνία θεώρησης των αδειών κατά τα προβλεπόµε-
να στο άρθρο 9 παρ. 4 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197), στο
άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α΄ του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198),
στο άρθρο 13 παρ. 1 και άρθρο 21 παρ. 1 του π.δ.
115/2012 (Α΄ 200) και στο άρθρο 9 παρ. 4 του π.δ. 1/2013
(Α΄ 3), καθώς   και η ηµεροµηνία 31.12.2017 ως επόµενη
ηµεροµηνία θεώρησης κατά τα προβλεπόµενα στο άρ-
θρο 9 παρ. 6 του π.δ. 114/2012 (Α΄ 199). Οι άδειες που α-
ντικαθίστανται ή έχουν ήδη αντικατασταθεί, σύµφωνα
µε τα ανωτέρω προεδρικά διατάγµατα θεωρούνται ανά
οκταετία µε τη διαδικασία που προβλέπεται αντίστοιχα
στο άρθρο 8 του π.δ. 112/2012, στο άρθρο 9 του π.δ.
113/2012, στο άρθρο 7 του π.δ. 115/2012, στο άρθρο 8
του π.δ. 1/2013 και στο άρθρο 8 του π.δ. 114/2012. Ως η-
µεροµηνία έναρξης της οκταετίας λαµβάνεται η 1η Ια-
νουαρίου του επόµενου έτους από την ηµεροµηνία αντι-
κατάστασης της άδειας, συµπεριλαµβανοµένων και των
αδειών που έχουν ήδη αντικατασταθεί.» 

Άρθρο 17 
Αντιστοίχιση υφιστάµενων αδειών ηλεκτρολόγων

Οι παράγραφοι 4.3, 4.4 και 4.5 του άρθρου 14 του π.δ.
108/2013 αντικαθίστανται ως εξής: 

«4.3 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος
1ης κατηγορίας της Α΄ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και
ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 1ης κατηγορίας της Γ΄ Ει-
δικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρο-
λόγος 1ης κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης
και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 2ης κατηγορίας ΣΤ΄ Ει-
δικότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρο-
λόγος 2ης κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης
και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Α΄ Ειδι-
κότητας, ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολό-
γος 2ης κατηγορίας Γ΄ Ειδικότητας, ο εγκαταστάτης και
ο συντηρητής ηλεκτρολόγος 3ης κατηγορίας Γ΄ Ειδικό-
τητας, και ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολό-
γος 3ης κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας αποκτούν την ά-

δεια του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Οµάδας Α΄ Ει-
δικότητας.

4.4 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος
4ης κατηγορίας Α΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του ε-
γκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβόλων σωλήνων και ε-
πιγραφών της Γ΄ Ειδικότητας.

4.5 Ο εγκαταστάτης και ο συντηρητής ηλεκτρολόγος
4ης κατηγορίας ΣΤ΄ Ειδικότητας αποκτά την άδεια του
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Οµάδας Α΄ Ειδικότη-
τας.»

Άρθρο 18
Περί ψυκτικών εγκαταστάσεων

Η παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 1/2013 (Α΄ 3) αντικαθί-
στανται ως εξής:

«3. Με επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου 5.α, οι
υφιστάµενες άδειες που έχουν εκδοθεί, σύµφωνα  µε το
π.δ. 87/1996, για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 ή 2, και η καθυστέ-
ρηση θεώρησης δεν ξεπερνά τα πέντε (5) έτη, αντικαθί-
στανται µε τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος, εφό-
σον ο ενδιαφερόµενος ακολουθήσει τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 ή υποβάλει
σχετική αίτηση, συνοδευόµενη από τα παράβολα που
περιγράφονται στο άρθρο 8 παράγραφος 5 και: α) βεβαί-
ωση υπηρεσίας ψυκτικού δύο ετών, από αντίστοιχο ερ-
γοδότη ή β) εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελµα-
τία, αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων
ή κατάσταση τιµολογίων, η οποία για κάθε τιµολόγιο α-
ναφέρει την ηµεροµηνία έκδοσης και τον αριθµό του τι-
µολογίου, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών ψυκτικού.
Το παράβολο του άρθρου 8 παράγραφος 5 που ορίζεται
ως τετραπλάσιο καταβάλλεται και εάν η καθυστέρηση υ-
περβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι µικρότερη των πέντε
ετών.
Εάν η καθυστέρηση θεώρησης της άδειας, έχει ξεπε-

ράσει τα πέντε έτη, η άδεια ανακαλείται και, προκειµέ-
νου ο ενδιαφερόµενος να έχει το δικαίωµα άσκησης της
αντίστοιχης επαγγελµατικής δραστηριότητας, οφείλει
να εφοδιαστεί µε νέα άδεια, η οποία εκδίδεται ύστερα α-
πό επιτυχή εξέταση, καταβάλλοντας παράβολα, όπως
αυτά καθορίζονται µε την κοινή υπουργική απόφαση που
εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του
ν. 3982/2011 και εφόσον ο ενδιαφερόµενος υποβάλει α-
ντίστοιχη αίτηση.»

Άρθρο 19 
Τροποποίηση του ν. 3325/2005 (Α΄ 68)

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 3325/2005, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 43 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«γ. Στις µονάδες µέσης όχλησης επιτρέπεται κατά τον
εκσυγχρονισµό τους µόνο η τεχνολογική αναβάθµιση
χωρίς καµία αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3325/2005 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Στην περιοχή (Α) του π.δ. 5/13.12.1979, στις ζώνες
χονδρεµπορίου, στις Ζ.Ο.Ε. και στις υπόλοιπες εκτός
σχεδίου περιοχές επιτρέπεται ο εκσυγχρονισµός µε τις
προϋποθέσεις που γίνεται στην περιοχή Γενικής Κατοι-
κίας. 
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Ειδικά για τις µονάδες µέσης όχλησης επιτρέπεται ο
εκσυγχρονισµός τους εφόσον η συνολική, για την επό-
µενη πενταετία, αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος του
παραγωγικού εξοπλισµού δεν υπερβαίνει το 20% της υ-
φιστάµενης και δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκά-
στοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατµοσφαιρι-
κών εκποµπών ρύπων ή άλλων ρύπων. 
Αλλαγή ή συµπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται

στις µονάδες µέσης όχλησης, εφόσον χρησιµοποιείται ί-
διου τύπου και ίσης ή µικρότερης ισχύος µηχανολογικός
εξοπλισµός και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης της
µονάδας.»

Άρθρο 20 
Ρύθµιση θεµάτων προσωπικού 

των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ

Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 35 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) εφαρµόζεται και για
την πληρωµή µη παραγεγραµµένων απαιτήσεων αποζη-
µίωσης του προσωπικού των θυγατρικών της ΕΟΜΜΕΧ
ΑΕ εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟ-
ΧΟΪΑΣ - ΕΛΚΑ Α.Ε.», «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ –
ΚΕΓ Α.Ε.», «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδια-
σµού Α.Ε.» και των θυγατρικών της τελευταίας, το οποίο
αποχώρησε προς συνταξιοδότηση µία τριετία πριν τη θέ-
ση των εταιρειών σε εκκαθάριση, σύµφωνα  µε το άρθρο
16 του ν. 4038/2012.
Η αποζηµίωση καθορίζεται, σύµφωνα  µε τις ρυθµίσεις

της παρ. 2 του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967 (Α΄189).
Για την εκκαθάριση του ύψους της απαίτησης, ο ενδια-

φερόµενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Α-
νάπτυξης και Τουρισµού εντός προθεσµίας ενός (1) µη-
νός από τη δηµοσίευση του παρόντος, συνυποβάλλο-
ντας σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη µη
παραγραφείσα απαίτηση. Για την καταβολή της αποζη-
µίωσης εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

Άρθρο 21 
Τροποποίηση αρτοποιητικής νοµοθεσίας

Η υποπερίπτωση 3α της Υποπαραγράφου ΣΤ.6 (Άρση
εµποδίων στον ανταγωνισµό στον κλάδο της επεξεργα-
σίας τροφίµων - Αρτοποιητική νοµοθεσία) της παραγρά-
φου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιοµηχανικές-βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελµατικά εργαστή-
ρια παραγωγής ζύµης, καθώς   και τα αρτοποιεία που λει-
τουργούν νόµιµα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νό-
µου, οφείλουν να συµµορφωθούν µε το ν. 3526/2007 έ-
ως τις 31 Μαρτίου 2017. Μέχρι την πάροδο του διαστή-
µατος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόµιµα και
διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας τους κατά περίπτωση.»

Άρθρο 22 
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)

1. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3982/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής :

«3. Η παραπάνω προθεσµία ορίζεται µέχρι είκοσι τέσ-
σερις µήνες από την ηµεροµηνία που διαπιστώνεται, µε
σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η µη συµβατό-
τητα του συνόλου ή µέρους των εγκαταστάσεων των πιο
πάνω δραστηριοτήτων µε τις διατάξεις των άρθρων 17 έ-
ως 40 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών
πράξεων.»

2. Στο άρθρο 22 του ν. 3982/2011 προστίθεται παρά-
γραφος 4α ως εξής :

«4α. Η προθεσµία για την τεχνική ανασυγκρότηση
µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµη έτος από τη λήξη
της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης
αποδεδειγµένα έχει προβεί στις ενέργειες που απαιτού-
νται για την άρση της ασυµβατότητας των εγκαταστάσε-
ων µε τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κατ’ ε-
ξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.» 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Άρθρο 23
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α΄ 191)

Το άρθρο 3ιγ αντικαθίσταται ως εξής: 
«Κάθε προµηθευτής, ο οποίος υποχρεωτικά εγγράφε-

ται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα
µε το άρθρο 1 του ν. 3419/2005 (Α΄297) εάν προτίθεται
να συνάπτει µε τους καταναλωτές συµβάσεις από από-
σταση αγαθών και υπηρεσιών, οφείλει να καταχωρήσει
τη σχετική δραστηριότητά του στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
καθορίζεται το περιεχόµενο, η διαδικασία υποβολής της
σχετικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία
που καταχωρίζονται στη µερίδα τους, οι δηλώσεις µετα-
βολής των σχετικών στοιχείων και κάθε άλλο σχετικό
ζήτηµα.» 

Άρθρο 24
Τροποποίηση του π.δ. 131/2003 (Α΄ 116)

1. Μετά το άρθρο 18 του π.δ. 131/2003 προστίθεται
άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α 

Οι φορείς παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της πλη-
ροφορίας, που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα  µε
το άρθρο 1 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) οφείλουν να δηλώ-
σουν τη σχετική δραστηριότητά τους στο Γενικό Εµπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). Με απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού καθορίζεται το περιε-
χόµενο, η διαδικασία υποβολής της σχετικής δήλωσης
στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρίζονται
στη µερίδα τους, δηλώσεις µεταβολής των σχετικών
στοιχείων, οι κυρώσεις για την παράβαση της σχετικής
υποχρέωσης και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.»

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 14 η φράση «άρθρα 10, 11
και 12» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρα 11, 12, και
13».
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Άρθρο 25
Τροποποίηση άρθρου 39α του κ.ν. 2190/1920

Η παρ. 3 του άρθρου 39α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«3. Αρµόδιοι υπάλληλοι της προηγούµενης παραγρά-
φου νοούνται οι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Ε-
µπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, καθώς  και οι υ-
πάλληλοι των Περιφερειών, που υπηρετούν στις αρµό-
διες υπηρεσίες ανωνύµων εταιρειών και εµπορίου κατη-
γορίας ΠΕ ή ΤΕ που συµπληρώνουν τετραετή υπηρεσία
και κατηγορίας ΔΕ που συµπληρώνουν δωδεκαετή υπη-
ρεσία και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου λυκεί-
ου ή εξατάξιου γυµνασίου, οι οποίοι ορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
Στους υπαλλήλους του ανωτέρω εδαφίου περιλαµβάνο-
νται και οι υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Η αµοιβή των ελε-
γκτών της παραγράφου αυτής καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην οποία
διενεργείται ο έλεγχος.»

Άρθρο 26
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185)

1. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 53 του
π.δ. 116/2014 προστίθεται εδάφιο κκ΄ ως εξής:

«κκ) Η επικαιροποιηµένη πληροφόρηση της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τις διατάξεις της ε-
θνικής νοµοθεσίας βάσει των οποίων τρίτα µέρη µπο-
ρούν να εµπιστεύονται, κατ’ εφαρµογή των άρθρων 5
παράγραφος 9, 15 παράγραφοι 1 και 2 και 16 παράγρα-
φοι 1 και 3, στοιχεία και παντός είδους πράξεις που προ-
βλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 2α και 2β του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297).» 

2. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 3419/2005 καταργείται. 

Άρθρο 27
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4072/2012 (Α΄ 86)

Το άρθρο 267 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 267

Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή πε-
ρισσότεροι εταίροι και παραµείνει µόνο ένας εταίρος, η
εταιρεία λύνεται, εφόσον µέσα σε τέσσερις µήνες δεν
δηµοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.»

Άρθρο 28
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4321/2015 (Α΄ 32)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 καταργεί-
ται από τότε που ίσχυσε. 

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 31 του ν. 4321/2015 απαλείφεται η φράση «ανε-
ξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους» και προστίθεται
η φράση «εφόσον ενήργησαν µε δόλο ή αµέλεια κατά
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους σχετικά µε την κα-

ταβολή των εισφορών.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 29
Τροποποίηση του ν. 393/1976 (Α΄ 199)

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 393/1976 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµφωνητικό µίσθωσης ή πα-
ραχώρησης χρήσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο επι-
χειρηµατίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.»

Άρθρο 30
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαρα-
γράφου Η.2. της παρ. Η΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την απόδειξη της συνδροµής των ανωτέρω προϋ-
ποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεού-
νται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε
κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές: για τη συνδροµή
της υποπερίπτωσης α΄ πιστοποιητικό ποινικού µητρώου
γενικής χρήσης του οδηγού, της υποπερίπτωσης β΄ επι-
κυρωµένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, της υποπε-
ρίπτωσης γ΄ ιατρικό πιστοποιητικό, της υποπερίπτωσης
δ΄ πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας τουλάχιστον επιπέδου
Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, της υ-
ποπερίπτωσης ε΄ απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύ-
που ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλ-
λοδαπής και του εδαφίου στ΄ αποδεικτικά στοιχεία για
την ασφάλιση του οδηγού από ασφαλιστικό φορέα.»

Άρθρο 31
Τροποποίηση του ν. 4276/2014 (Α΄ 155)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155)
προστίθεται στοιχείο η΄ ως εξής:

«η. Επιβατηγά αυτοκίνητα δηµοσίας χρήσεως χωρίς
µετρητή (λιµουζίνες) µε οδηγό».

2. Στο άρθρο 1 του ν. 4276/2014 προστίθεται παράγρα-
φος 13, ως εξής:

«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού και του Υπουργού Υποδοµών, Με-
ταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία χορήγη-
σης Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας σε επιβατηγά αυτοκί-
νητα δηµοσίας χρήσεως χωρίς µετρητή (λιµουζίνες) µε
οδηγό.» 

3. Στο άρθρο 50 του ν. 4276/2014 προστίθεται παρά-
γραφος 5, ως εξής:

«5. Μέχρι τη δηµοσίευση της κοινής απόφασης του Υ-
πουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του
Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, που προ-
βλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, ι-
σχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθµ. 500321/13.5.1996 (Β΄
391) απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Ε.Ο.Τ..»

4. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 και η παρ.
21 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 καταργούνται. 

5. Η παρ. 18 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«18. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών, ρυµουλ-
κούµενων, ηµιρυµουλκούµενων και αυτοκινούµενων
τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, πα-
ραλίες, παρυφές δηµόσιων δασών και εν γένει κοινόχρη-
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στους χώρους, καθώς   και η φιλοξενία πέραν του ενός
τροχόσπιτου από καταστηµατάρχες ή ιδιώτες. Οι παρα-
βάτες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τρεις (3) µήνες ή
µε επιβολή προστίµου του κατωτέρω εδαφίου, εφόσον
δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, δια-
τασσόµενης συγχρόνως υπό του δικαστηρίου της βίαιης
αποβολής τους. Διαδικασία τηρείται η οριζόµενη από τα
άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας για την
ανάκριση και εκδίκαση των επ' αυτοφώρω πληµµεληµά-
των. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο ύψους τρια-
κοσίων (300) ευρώ ανά άτοµο ή ανά κατασκηνωτικό ή α-
νά µεταφορικό µέσο, που επιβάλλεται από το βεβαιούν
την παράβαση αστυνοµικό ή λιµενικό όργανο και
εισπράττεται, σύµφωνα   µε τις διατάξεις του άρθρου
104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) του
ν. 2696/1999 (Α΄ 57). Σε ελέγχους από µεικτά συνεργεία
την ποινή του προστίµου επιβάλλει το αστυνοµικό όργα-
νο που παρίσταται κατά τον έλεγχο.»

Άρθρο 32
Τροποποίηση του π.δ. 112/2014 (Α΄ 179)

Οι παράγραφοι 29 και 30 του άρθρου 30 του π.δ.
112/2014 (Α΄ 179) αντικαθίστανται ως εξής:

«29. Στο Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγ-
γελµάτων εκάστης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρι-
σµού (ΠΥΤ) προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανι-
κών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατη-
γορίας ΤΕ.

30. Στο Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων
και Ελέγχου εκάστης Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρι-
σµού (ΠΥΤ) προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανι-
κών ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή υπάλληλοι κατη-
γορίας ΤΕ.»

Άρθρο 33
Τροποποίηση του ν. 3270/2004 (Α΄ 187)

Το έβδοµο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 6 του
άρθρου 4 του ν. 3270/2004 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει τη σφράγι-
ση του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος ή
της κολυµβητικής δεξαµενής.»

Άρθρο 34
Τροποποίηση του ν. 4305/2014 (Α΄ 237)

Η διάταξη του άρθρου 41 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Η υλοποίηση των χρηµατοδοτούµενων από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση πράξεων, που κατά την ηµεροµηνία δη-
µοσίευσης του π.δ. 112/2014 (Α΄ 179) ήσαν εκκρεµή και
των οποίων την αρµοδιότητα υλοποίησης είχε το Τµήµα
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Διεύθυνσης Τουρι-
στικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισµού, συνεχίζεται µέχρι τη διαδικαστική
ολοκλήρωσή τους από το προβλεπόµενο στο άρθρο 15
του π.δ.112/2014 Τµήµα Επιχειρησιακών/Κρατικών Ενι-
σχύσεων.»

Άρθρο 35

Ύδατα εκρέοντα από εγκαταστάσεις Κέντρων ιαµατι-
κού τουρισµού-θερµαλισµού, Κέντρων θαλασσοθεραπεί-

ας και Κέντρων αναζωογόνησης(spa), όπως αυτές ορίζο-
νται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α΄
230) δεν λογίζονται - στο βαθµό που προέρχονται από τη
φυσική ανάβλυση ή άντληση φυσικού πόρου - ως οικιακά
ή αστικά λύµατα .

Άρθρο 36
Τροποποίηση του π.δ. 112/2014 (Α΄ 179)

Το άρθρο 19 του π.δ. 112/2014 (Α΄179) αντικαθίσταται
ως εξής :

«Άρθρο 19
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού 

Διάρθρωση - Αρµοδιότητες

Α. Διάρθρωση
Στο Υπουργείο Οικονοµίας,  Ανάπτυξης και Τουρισµού

λειτουργούν Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (ΠΥΤ)
επιπέδου Διεύθυνσης, που υπάγονται στη Γενική Διεύ-
θυνση Τουριστικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού (Π.Υ.Τ.) έ-

χουν ως επιχειρησιακό στόχο τη διασφάλιση της ποιότη-
τας του παρεχόµενου τουριστικού προϊόντος, µέσω της
αδειοδότησης, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις
τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός
των ορίων της χωρικής αρµοδιότητας κάθε Π.Υ.Τ., διαρ-
θρώνονται δε ως εξής:

1. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Αττικής, µε έδρα
την Αθήνα, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων και
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου.
2. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Στερεάς Ελλά-

δος µε έδρα τη Λαµία, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων και
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου.
3. Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλίας, µε έδρα το Βό-

λο, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων.
β) Το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Λάρισας.
4. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Πελοποννήσου,

µε έδρα την Τρίπολη, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων.
β) Το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Μεσσηνίας.
δ) Το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Κορίνθου.
5. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Δυτικής Ελλά-

δας, µε έδρα την Πάτρα, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων.
β) Το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Αργοστολίου.
6. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Ιονίων Νήσων,
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µε έδρα την Κέρκυρα, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων και
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου.
7. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Ηπείρου, µε έ-

δρα τα Ιωάννινα, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων και
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου.
8. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Δυτικής Μακε-

δονίας, µε έδρα την Κοζάνη, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων και
β) το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου.
9. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Δωδεκανήσου,

µε έδρα τη Ρόδο, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων.
β) Το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού νήσου Κώ.
10. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κυκλάδων, µε

έδρα τη Σύρο, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων.
β) Το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού νήσου Θήρας.
11. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Βορείου Αιγαί-

ου, µε έδρα τη Μυτιλήνη, που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων.
β) Το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου και
γ) τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού Χίου και Σάµου.
12. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κρήτης, µε έ-

δρα το Ηράκλειο που αποτελείται από:
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελ-

µάτων.
β) Το Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου και
γ) τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού Χανίων και Ρε-

θύµνου.
13. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Κεντρικής Μα-

κεδονίας, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη που αποτελείται από
τα Τµήµατα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων.
β) Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγ-

χου και
γ) το Γραφείο Υποστήριξης Αερολιµένα Θεσσαλονίκης

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
14. Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Ανατολικής

Μακεδονίας - Θράκης, µε έδρα την Κοµοτηνή, που απο-
τελείται από τα τµήµατα:
α) Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων και
β) τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων και Ελέγ-

χου.
Β. Αρµοδιότητες
α) Τα Τµήµατα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγ-

γελµάτων των ως άνω ΠΥΤ είναι αρµόδια για την αδειο-

δότηση και την έναρξη λειτουργίας όλων των τουριστι-
κών επιχειρήσεων εντός των ορίων της τοπικής τους αρ-
µοδιότητας.
β) Τα Τµήµατα Τουριστικής Ανάπτυξης, Επιθεωρήσεων

και Ελέγχου των ως άνω ΠΥΤ είναι αρµόδια, εντός των
ορίων της χωρικής τους αρµοδιότητας, για:

• Τον έλεγχο της σύννοµης λειτουργίας όλων των του-
ριστικών επιχειρήσεων.

• Τον έλεγχο της ποιότητας των παρεχοµένων από τις
τουριστικές επιχειρήσεις υπηρεσιών.

• Τον έλεγχο κατάταξης των κύριων και µη κύριων ξε-
νοδοχειακών καταλυµάτων, σε κατηγορίες αστέρων και
κλειδιών αντίστοιχα.

• Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και µέτρων σε ε-
πιχειρήσεις, εντός των ορίων της τοπικής τους αρµοδιό-
τητας, που παραβαίνουν την τουριστική νοµοθεσία.

• Την παροχή πληροφοριών σε τουρίστες και επισκέ-
πτες της χώρας.
γ) Τα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού ασκούν τις αρ-

µοδιότητες της ως άνω περίπτωσης β΄ στην περιοχή το-
πικής τους αρµοδιότητας, µε εξαίρεση αρµοδιότητες
που αφορούν στον έλεγχο κατάταξης και στην επιβολή
διοικητικών κυρώσεων.»

Άρθρο 37
Τροποποίηση του ν. 2206/1994 (Α΄ 62)

1. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 8 του άρθρου
2 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), όπως προστέθηκε µε το άρ-
θρο 22 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), προστίθενται τα εξής ε-
δάφια:

«Ειδικά τα ποσά που κατατίθενται υπέρ του Ελληνικού
Δηµοσίου από τη συµµετοχή του επί των µικτών κερδών
για τα Καζίνα Κέρκυρας και Πάρνηθας κατατίθενται σε
διακριτό κωδικό αριθµό εσόδου του Κρατικού Προϋπολο-
γισµού. Ποσοστό ίσο µε το 75% του ανωτέρω ποσού α-
ποδίδεται στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.)
για την κάλυψη της διαφήµισης και προβολής του Ελλη-
νικού Τουρισµού και για λειτουργικά έξοδα και ποσοστό
ίσο µε το 17% στο Ελληνικό Φεστιβάλ για λειτουργικά έ-
ξοδα. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά
αποδίδονται, µέσω του προϋπολογισµού των αντίστοι-
χων Υπουργείων εποπτείας των εν λόγω νοµικών προ-
σώπων µε εγγραφή αντίστοιχων πιστώσεων. Με απόφα-
ση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σµού, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Οικονοµικών, κα-
θορίζονται τυχόν λεπτοµέρειες στη διαδικασία απόδο-
σης των προβλεπόµενων πιο πάνω ποσών στον ΕΟΤ και
στο Ελληνικό Φεστιβάλ.» 

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 2 του
ν. 2206/1994, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 17α του
άρθρου 49 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15) και την παρ. 3 του
άρθρου 24 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128), καταργείται. 

Άρθρο 38

Χορηγείται νέα προθεσµία - σε συνέχεια της λήξασας
στις 31.12.2014 - έως τις 31.12.2017, για τη σύνταξη
της προβλεπόµενης της παρ. 7 του άρθρου 13 του
ν. 4109/2013 (Α΄175) έκθεσης απογραφής της κινητής
και ακίνητης περιουσίας του καταργηθέντος µε την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου Οργανισµού
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.).
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Άρθρο 39
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού 

και σχολικών συµβούλων

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 (Α' 83) η
φράση «έως 15.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση
«έως 31.12.2015».

2. Το άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α' 24) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:

«Άρθρο 52

Εξοµοιώνονται µε τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς,
οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπη-
ρου τέκνου, µε ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέ-
πεια, θα έχουν την ίδια αντιµετώπιση που ο ν. 3848/2010
(Α'71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν.
4327/2015 (Α' 50),όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Η θητεία των υπηρετούντων σχολικών συµβούλων
παρατείνεται έως 28.02.2017».

4. α) Στο τέλος της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 42
του ν.4186/2013 (Α' 193), όπως ισχύει, προστίθεται η
φράση «και τρίτη (γ') ανάθεση».
β) Στην περ. ι' της παρ. 2 του άρθρου 43 του

ν.4186/2013, όπως ισχύει, µετά τη φράση «κλάδων-ειδι-
κοτήτων εκπαιδευτικών σε α' και β'» προστίθεται η φρά-
ση «και γ',».

5. Μόνιµοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 73 δύνανται
να µεταταγούν σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτι-
κών του κλάδου Θεολόγων στα Μουσουλµανικά Ιερο-
σπουδαστήρια Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στην Υ.Α.
29733/Ζ2Α.Σ.163 (Β1271/08-09-2006) και κάθε φορά ι-
σχύουν, εφόσον κατέχουν πτυχίο Ισλαµικών ή Μουσουλ-
µανικών Σπουδών ή κατεύθυνσης Μουσουλµανικών
Σπουδών ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ηµεδαπής ή
πτυχίο Σχολών Θεολογίας της αλλοδαπής, για το οποίο
έχει χορηγηθεί ισοτιµία από το ΔΟΑΤΑΠ. Η µετάταξη διε-
νεργείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώµη του οικείου
Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
καθώς και του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ..

6. Το άρθρο 71 του ν.4386/2016 (Α' 83) καταργείται. 

Άρθρο 40
Ρύθµιση θεµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, µετά τη φράση «κα-
θορίζονται κατηγορίες µαθητών» προστίθεται η φράση
«της Α' τάξης,».

Άρθρο 41
Καθορισµός προσόντων Γενικού Διευθυντή 
της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών

και Επαγγελµάτων

1 Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ της παρ. 20 του
άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄136), αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«20. α) Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δηµό-

σιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων διορίζεται επί
τριετή θητεία εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει δεκαετή του-
λάχιστον προϋπηρεσία στη δηµόσια δευτεροβάθµια
και/ή τριτοβάθµια εκπαίδευση, ύστερα από πρόταση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Σχολής µε απόφαση του Υ-
πουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Στο τέλος του στοιχείου α΄ της παρ. 20 του άρθρου
2 του ν. 2621/1998, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ως πρόσθετα προσόντα για τον διορισµό του Γενικού
Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δηµόσιας Σχολής Τεχνών
και Επαγγελµάτων συνυπολογίζονται:
Ι) Διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακός τίτλος σπου-

δών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας της ηµεδαπής ή α-
ναγνωρισµένο(ς) της αλλοδαπής σε αντικείµενα συναφή
στις αναφερόµενες περιπτώσεις i),ii),iii),iv) της παρού-
σας υποπαραγράφου.
ΙΙ) Γνώσεις για την εφαρµογή των νέων Τεχνολογιών

στην Εκπαίδευση.»

Άρθρο 42
Ρύθµιση θεµάτων Γενικής Γραµµατείας 
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)

1 Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 239 του
ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως έχει αντικατασταθεί µε την
περ. α' της παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4386/2016
(Α΄83), αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Δίπλωµα επαγγελµατικής ειδικότητας εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους α-
ποφοίτους I.E.Κ. και τους απόφοιτους του «µεταλυκεια-
κού έτους-τάξης µαθητείας» των ΕΠΑΛ µετά από πιστο-
ποίηση της ειδικότητας «Τεχνικός Κοµµωτικής Τέχνης»
ή ισότιµος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του
ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασµέ-
νοι µόνιµοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας ή της δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης ή µόνιµοι εκπαιδευτικοί που α-
νήκουν στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης και έ-
χουν θητεία δύο (2) ετών.»

3. Το άρθρο 20 του ν. 2074/1992 (Α΄128), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 20
Απλοποίηση διαδικασίας διαθέσεως σε φορείς των 
οικονοµικών ενισχύσεων από πιστώσεις της Γενικής
Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων

1. α) Οι εγγεγραµµένες στον ετήσιο προϋπολογισµό
της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς πιστώσεις διατίθενται για τους σκοπούς και για τα
προγράµµατά της, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται
χρηµατοδοτήσεις σε κάθε είδους και µορφής µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
ή ιδιωτικού δικαίου, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, σε αστικές εταιρείες του άρθρου 784 Α.Κ., σε κοι-
νωνικές οργανώσεις, σε επαγγελµατικά επιµελητήρια,
σε συλλόγους, σωµατεία και ιδρύµατα, που εκτελούν ή
συµµετέχουν στην εκτέλεση προγραµµάτων της Γενικής
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Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ή υλο-
ποιούν προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται από την
Ε.Ε. και άλλους διεθνείς Οργανισµούς ή υλοποιούν προ-
γράµµατα και δράσεις µε σκοπό την αξιοποίηση του ε-
λεύθερου χρόνου της νεολαίας σε τοπικό ή περιφερεια-
κό επίπεδο και τη συµβολή στην κοινωνική και πολιτιστι-
κή ανάπτυξη της χώρας.
β) Το ύψος των οικονοµικών αυτών ενισχύσεων στους

ανωτέρω φορείς καθορίζεται µε τις αποφάσεις χρηµατο-
δότησης είτε από τον Τακτικό Προϋπολογισµό είτε από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων που εκδίδονται για
τον σκοπό αυτό από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ή από τα υπό τούτου εξουσιοδοτηµένα
όργανα.
γ) Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο

δόθηκε η χρηµατοδότηση και µέσα σε έξι (6) µήνες από
την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηµατο-
δοτούµενοι φορείς, µε εξαίρεση τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους
Ο.Τ.Α., υποβάλλουν υποχρεωτικώς στη Γενική Διεύθυν-
ση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων οικονοµικό απολογισµό µε
νοµότυπα και πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία, όπως
αυτά προσδιορίζονται από τις κείµενες διατάξεις και τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για έλεγχο και έγκριση του
απολογισµού, προκειµένου να γίνει η οικονοµική τακτο-
ποίηση και απαλλαγή των φορέων, αφού προηγουµένως
η καθ' ύλην αρµόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας
Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς αποφανθεί επί της υ-
λοποίησης ή µη του φυσικού αντικειµένου της δράσης,
για την οποία δόθηκε η χρηµατοδότηση.

2. Αποφάσεις χρηµατοδοτήσεων που εκδόθηκαν πριν
από τη ρύθµιση της παραγράφου 1 για όµοιες περιπτώ-
σεις θεωρούνται έγκυρες και νόµιµες.»

4. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οι-
κονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, ρυθµίζονται τα θέ-
µατα Μαθητείας που αφορούν στην επαγγελµατική εκ-
παίδευση και κατάρτιση, βάσει του πλαισίου που καθορί-
ζεται µε το άρθρο 3 της παρ. Γ, περίπτωση 4, υποπερί-
πτωση 4.1 του ν. 4336/2015 (Α΄94).
β) Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα της

χρηµατοδότησης της Μαθητείας και της επιδότησης της
Πρακτικής Ασκησης των I.E.Κ..

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 51 του π.δ. 114/2014
(Α΄181) προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:

«στ) Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστή-
µατα Κράτησης.»

6. Στο τέλος του άρθρου 51 του π.δ. 114/2014 (Α 181)
προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Το Τµήµα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Κατα-
στήµατα Κράτησης είναι αρµόδιο για: 
α) την εφαρµογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στα Κα-

ταστήµατα Κράτησης, όπως αυτή εξειδικεύεται από Διυ-
πουργική Συντονιστική Επιτροπή, σε συνεργασία µε την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και τον Σύµβουλο –
Συντονιστή Εκπαίδευσης που υπάρχει σε κάθε Κατάστη-
µα Κράτησης όπου λειτουργούν δοµές εκπαίδευσης. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωµάτων ορίζονται οι αρµοδιότητες της Διυ-
πουργικής Συντονιστικής Επιτροπής, τα καθήκοντα του
Συµβούλου – Συντονιστή Εκπαίδευσης, καθώς και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
β) τα θέµατα Σπουδών και Οργάνωσης της Εκπαίδευ-

σης των κρατουµένων για απόκτηση γνώσεων και δεξιο-
τήτων και αντίστοιχου τίτλου ή πιστοποιητικού παρακο-
λούθησης (Α/θµιας και Β/θµιας τυπικής εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων - τυπικής
και µη τυπικής).
γ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προπαρα-

σκευαστικών τάξεων ενηλίκων µε στόχο την απόκτηση
του απολυτηρίου του δηµοτικού στα Καταστήµατα Κρά-
τησης όπου κρατούνται ενήλικες.
δ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Σχολεί-

ων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που
λειτουργούν Καταστήµατα Κράτησης.
ε) την οργάνωση, λειτουργεία και εποπτεία προγραµ-

µάτων σπουδών των ΣΔΕ σε Καταστήµατα Κράτησης.
στ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραµ-

µάτων σπουδών των ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, και µεταγυµνασιακών
ΙΕΚ σε Καταστήµατα Κράτησης. 
ζ) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία εκπαιδευτι-

κών προγραµµάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δη-
µιουργικών, πολιτισµικών, περιβαλλοντικών και αθλητι-
κών δραστηριοτήτων για τους συµµετέχοντες κρατουµέ-
νους στις δοµές εκπαίδευσης.
η) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία µαθηµάτων

ελληνοµάθειας για αλλοδαπούς, καθώς και τη µέριµνα
για τη διαδικασία εξετάσεων (πιστοποίηση) Ελληνοµά-
θειας. 
θ) την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα

επίπεδα εκπαίδευσης και όπου δεν λειτουργούν δοµές,
µε τη συνδροµή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας, ή µε τη δηµιουργία Τµηµάτων Αντισταθµιστικής
Εκπαίδευσης (ΤΑΕ).
ι) την οργάνωση και λειτουργία δανειστικών βιβλιοθη-

κών των δοµών εκπαίδευσης και τη σύνδεσή τους µε τις
δανειστικές βιβλιοθήκες των Καταστηµάτων Κράτησης
όπου λειτουργούν.
ια) τον συντονισµό και τη ρύθµιση θεµάτων που ανακύ-

πτουν κατά τη συµµετοχή κρατουµένων στη τριτοβάθµια
εκπαίδευση.
ιβ) τη διαµόρφωση θεµάτων που αφορούν στο περιε-

χόµενο και τις µεθόδους εκπαίδευσης και κατάρτισης.
ιγ) την επιµόρφωση των εκπαιδευτών και των εκπαι-

δευτικών στα ζητήµατα που απορρέουν από τις ιδιαιτε-
ρότητες λειτουργίας δοµών εκπαίδευσης µέσα σε Κατα-
στήµατα Κράτησης, καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες
των κρατουµένων και στην υιοθέτηση κατάλληλων και ε-
ξατοµικευµένων εκπαιδευτικών µεθόδων. Ιδιαίτερα µερι-
µνά για την επιµόρφωση σε θέµατα που αφορούν άτοµα
µε µαθησιακά και άλλου είδους προβλήµατα. 
ιδ) τη συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια-

φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων για το σχεδιασµό
και την υλοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης των Υ-
παλλήλων των Καταστηµάτων Κράτησης στα θέµατα της
εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατουµένων.
ιε) τη διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση των παρε-

χόµενων υπηρεσιών σε προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε Καταστήµατα Κράτησης.
ιστ) τη συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
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τους αρµόδιους φορείς σε εθνικό επίπεδο αλλά και τους
αντίστοιχους οργανισµούς σε ευρωπαϊκό και διεθνές ε-
πίπεδο.
ιζ) την εκπόνηση µελετών για τη διερεύνηση των ανα-

γκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Καταστήµατα Κρά-
τησης, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τη σύνδεση
της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε τις συνθήκες της α-
γοράς εργασίας, τη µεθοδολογία και τις καλές πρακτικές
από τη διεθνή εµπειρία.
ιη) τη µέριµνα για την αξιοποίηση των νέων τεχνολο-

γιών στην εκπαίδευση και κατάρτιση των κρατουµένων.
ιθ) τη σύνδεση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και κα-

τάρτισης µε τις υπάρχουσες δοµές εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης εκτός καταστηµάτων κράτησης και τη διασφά-
λιση της συνέχισης των σπουδών µετά  την αποφυλάκι-
ση, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και το Ν.Π.Ι.Δ. Ε-
ΠΑΝΟΔΟΣ.
κ) τον χειρισµό κάθε άλλου συναφούς θέµατος».
7.α) Οι αµοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων της περί-

πτωσησ γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013
(Α΄193), οι οποίοι απασχολούνται µε σύµβαση έργου και
διδάσκουν στα προγράµµατα των φορέων της µη τυπι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του
ν. 4186/2013 (Α’ 193),  καθώς και των Σχολείων Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997
(Α΄188), όπως ισχύει, που υπάγονται στην αρµοδιότητα
της Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γε-
νιάς /Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται µε την
Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3687/2008 (Α΄159). Οι εκπαιδευτές ενηλίκων της περί-
πτωσης γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013,
οι οποίοι απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµείβονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄176). Τα
κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των ανωτέρω εκπαι-
δευτών ενηλίκων καθορίζονται µε την παράγραφο 15
του άρθρου 27 του ανωτέρω νόµου.
β) Οι αµοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περι-

πτώσεων α΄, β΄, δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν.
4186/2013 (Α΄193) που διδάσκει στα προγράµµατα των
φορέων της µη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του
άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188),
όπως ισχύει, καθορίζεται µε το ν. 4354/2015 (Α΄176).

8. Στην παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013
(Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ι΄ ως εξής:

«ι) Τα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας ξενόγλωσ-
σων τµηµάτων.»

9. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013
(Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συµβουλευτικό έργο
κατά κύριο επάγγελµα σε αναγνωρισµένα Ινστιτούτα Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης (I.E.Κ.), Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας, Κέντρα Δία Βίου Μάθησης του ν. 3879/2010
των Δήµων, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2
και Κολλέγια εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας εκδο-
θείσα από τον αρµόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων, οι εκπαιδευτές ενηλίκων
του αρ. 27, παρ. 15 του ν. 4186/2013 που διδάσκουν
στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόµενοι στο Διδασκαλείο
Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, οι εργαζό-

µενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, καθώς και οι
εργαζόµενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης υπάγονται
στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951.»

Άρθρο 43
Ρυθµίσεις για την έρευνα

1. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014 (Α΄258) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Δηµόσια χρηµατοδότηση δύναται, επίσης, να πα-
ρέχεται και µε προκηρύξεις του Περιφερειάρχη εκάστης
Περιφέρειας δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ και δηµό-
σια πρόσκληση προς τους ανωτέρω φορείς για υποβολή
σχετικών προτάσεων. Η προκήρυξη συνοδεύεται από ο-
δηγούς εφαρµογής και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιού-
χοι της δράσεως ή του προγράµµατος. Στις προκηρύξεις
αυτές δύναται να συµµετέχουν ως δικαιούχοι και φορείς
άλλων περιφερειών της χώρας, εφόσον η συµβολή τους
είναι απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωσή του έργου
προς όφελος της περιφέρειας, που προκηρύσσει το πρό-
γραµµα. Η συµµετοχή αυτή δεν µπορεί να ξεπερνά το
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της δηµόσιας χρηµατοδότη-
σης του αντίστοιχου έργου. Επιπρόσθετα η δηµόσια χρη-
µατοδότηση δύναται να καλύπτει συµµετοχή της περι-
φέρειας ή φορέων της σε έργα ή δράσεις, που χρηµατο-
δοτούνται από ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ε.Ε., ό-
πως το εκάστοτε πρόγραµµα πλαίσιο της Ε.Ε. για έρευ-
να και καινοτοµία.»

2.  Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4386/2016 (Α΄83) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παρ. 1 του άρ-
θρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις
31.12.2016».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4310/2014 καταργεί-
ται.

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 25 του
ν. 4386/2016 εφαρµόζεται στους φορείς αρµοδιότητας
της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

5. Το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.)
του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε την επωνυµία «Ινστιτούτο
Φυσικής Πλάσµατος» το οποίο ιδρύθηκε µε την µε αριθµ.
Β1/740/21.12.1992 (Β΄771) µετονοµάζεται σε «Ερευνη-
τικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Θεωρητικής και Υπολο-
γιστικής Φυσικής» .

6. Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014, ό-
πως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«15. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευµάτων για την σύσταση, τροπο-
ποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανι-
σµών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 13, ο ορισµός των µελών, ο καθορισµός ή η τρο-
ποποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Συµβουλίου Έ-
ρευνας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΚ) και η διοικητική και γραµ-
µατειακή του υποστήριξη του ΕΣΕΚ και των Τοµεακών Ε-
πιστηµονικών Συµβουλίων (ΤΕΣ).»

7. Το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Χρηµατοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισµό
µέρους των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέ-
ντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.»
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Άρθρο 44

1. Οι κεντρικές, οι αποκεντρωµένες και όλες εν γένει
οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα νο-
µικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εποπτεύ-
ονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται, κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόµου, µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή του Διοικητικού τους
Συµβουλίου (Δ.Σ.) ή της Διοίκησης ή του κατά περίπτωση
αρµόδιου οργάνου τους, για τις ανάγκες καθαριότητας,
καθώς και για τις ανάγκες φύλαξης των κτιρίων της ευ-
θύνης τους, να συνάπτουν ατοµικές συµβάσεις µίσθω-
σης έργου ή παροχής υπηρεσιών, µέχρι την 31.12.2017,
µε φυσικά πρόσωπα που εργάζονταν ή εργάζονται στον
καθαρισµό ή τη φύλαξη των παραπάνω φορέων βάσει ο-
ποιοσδήποτε έννοµης σχέσης ή σύµβασης, συναφθείσας
είτε απευθείας µε τους φορείς αυτούς είτε µε τρίτα φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα, στα οποία είχε ανατεθεί η παρο-
χή υπηρεσιών καθαριότητας ή φύλαξης στους ως άνω
φορείς.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που συνάπτουν συµβάσεις σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο υπάγονται στην ασφάλιση του
Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ως µισθωτοί.

3. Η συµφωνούµενη χρηµατική αντιπαροχή κάθε ατο-
µικής σύµβασης της παραγράφου 1 δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει τη συνολική ανά φυσικό πρόσωπο ετήσια αµοιβή
που θα λάµβανε ένας νεοπροσλαµβανόµενος µόνιµος υ-
πάλληλος του αντίστοιχου κλάδου στον ίδιο φορέα, συ-
µπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών.
Στη διαµόρφωση της παραπάνω χρηµατικής αντιπαρο-
χής συµπεριλαµβάνονται και όλα τα αντίστοιχα προβλε-
πόµενα επιδόµατα, προσαυξήσεις και αποζηµιώσεις,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενιαίου µισθολογίου. Η
χρηµατική αντιπαροχή καταβάλλεται σε µηνιαία βάση.
Για την χρηµατική αντιπαροχή της κάθε ατοµικής σύµ-

βασης έργου µε τα φυσικά πρόσωπα εκδίδεται σχετική
απόφαση του οικείου οργάνου, η οποία καθορίζει το ύ-
φος της αµοιβής των δικαιούχων και αναρτάται στη ΔΙ-
ΑΥΓΕΙΑ.

4. Το κόστος σύναψης των συµβάσεων αυτών βαρύνει
και εκκαθαρίζεται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπο-
λογισµών των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος
και πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραµ-
µένων διαθέσιµων πιστώσεων του προϋπολογισµού
τους, όπως αυτές έχουν εκτιµηθεί για την κάλυψη των α-
ναγκών καθαριότητας και φύλαξης.
Για την πληρωµή των φυσικών προσώπων εκδίδεται έ-

νταλµα πληρωµής σε βάρος του Προϋπολογισµού του
οικείου φορέα και εις βάρος του Κ.Α.Ε. που βάρυνε τις
πιστώσεις της προϋφισταµένης σύµβασης µε αναδό-
χους- εταιρίες ή µε το Υπουργείο, µε βάση µισθοδοτική
κατάσταση που θα επισυνάπτεται, χωρίς την προσκόµιση
τιµολογίου ή άλλου σχετικού παραστατικού.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να
ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα που αφορούν στη δια-
δικασία, στους όρους και σε κάθε άλλη λεπτοµέρεια
σχετικά µε τις συµβάσεις του παρόντος άρθρου.

6. Συµβάσεις που έχουν συναφθεί έως τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 49 του ν. 4325/2015 (Α'47), υπάγονται στις ρυθµί-
σεις του παρόντος άρθρου από την ηµεροµηνία της σύ-
ναψής τους, µε εξαίρεση την καθορισθείσα σε αυτές α-
µοιβή, η οποία εξακολουθεί να ισχύει ως αυτή καθορί-
στηκε προ των τροποποιήσεων των διατάξεων του άρ-
θρου 49 του ν. 4325/2015, οι δε σχετικές µε αυτές δαπά-
νες θεωρούνται σύννοµες και εκκαθαρίζονται σε βάρος
των πιστώσεων των προϋπολογισµών των παραπάνω
φορέων.»

Άρθρο 45

1. Οι «Κοινωνικές Δοµές Άµεσης Αντιµετώπισης της
Φτώχειας», µετά τη λήξη της παράτασης (30.6.2016),
που χορηγήθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
49 του ν. 4351/2015 (Α΄164), παρατείνονται για τέσσερις
(4) ακόµη µήνες, ήτοι από 1.7.2016 έως 31.10.2016. Το
ως άνω έργο θα χρηµατοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και έως την ένταξή του στο πλαίσιο της
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ.

2. Η χρηµατοδότηση αφορά σε υπηρεσίες, που παρέ-
χονται από 1.7.2016 έως 31.10.2016 και υλοποιούνται
µέσω προγραµµατικών συµβάσεων χωρίς υποχρέωση υ-
ποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Για τις
δαπάνες θα γίνει αναλογική εφαρµογή των όρων, που
προέβλεπαν οι σχετικές προσκλήσεις και αποφάσεις έ-
νταξης στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013. Οι προ-
γραµµατικές συµβάσεις, που θα υπογραφούν, ισχύουν α-
πό 1.7.2016 ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας υπογραφής
τους και η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης καταλαµβάνει
τις δαπάνες, που θα πραγµατοποιηθούν από 1.7.2016.

3. Φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης των ως ά-
νω συµβάσεων ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας -
Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Με
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζε-
ται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της
παρούσας διάταξης.

4. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1η Ιουλίου 2016.

Άρθρο 46

1. Το πρόγραµµα λήψης άµεσων µέτρων για την αντι-
µετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης των άρθρων 1 έως 5
του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν, παρατείνεται για έξι (6) ακόµη µήνες, ήτοι από
1.7.2016 έως 31.12.2016. Η χορήγηση δωρεάν ποσότη-
τας ηλεκτρικού ρεύµατος επεκτείνεται στην κάλυψη
µίας (1) επιπλέον τετραµηνίας.

2. Οι ωφελούµενοι των παροχών του προγράµµατος α-
ντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης (ν. 4320/2015),
οι οποίοι έχουν µόνιµη κατοικία στους τριάντα (30) Δή-
µους, στους οποίους θα εφαρµοστεί η πρώτη φάση του
προγράµµατος του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγ-
γύης (εφεξής ΚΕΑ), όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρ-
θρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄94), θα λαµβάνουν τις ε-
γκεκριµένες παροχές του προγράµµατος αντιµετώπισης
της ανθρωπιστικής κρίσης έως 31 Ιουλίου 2016.
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Άρθρο 47

Δαπάνες για την καταβολή αποζηµιώσεων για πρόσθε-
τες αµοιβές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών και νυκτερι-
νών ωρών, εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτι-
κού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσια-
κών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού των Μο-
νάδων Κοινωνικής Φροντίδας (ν. 4025/2011, Α΄228), ό-
πως εντάχθηκαν ως αποκεντρωµένες υπηρεσίες-παραρ-
τήµατα σε δώδεκα (12) Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
(άρ. 9 ν. 4109/2013, Α΄16), του Κέντρου Παιδικής Μέρι-
µνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης (άρ. 127 παρ. 1.
I. ν. 4199/2013, Α΄ 216), του Θεραπευτηρίου Χρονίων
Παθήσεων Ευρυτανίας (άρ. 18 παρ. 5 ν. 4302/2014,
Α΄225), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών (ΚΕΑΤ), του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών (ΕΙΚ),
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),
καθώς και των παραρτηµάτων τους, που διενεργήθηκαν
από το οικονοµικό έτος 2012 έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος χωρίς την τήρηση των κειµένων περί αναλή-
ψεως υποχρεώσεων διατάξεων, θεωρούνται νόµιµες και
δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος του προϋπολογι-
σµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του τρέχοντος οικονοµι-
κού έτους, εφόσον καλύπτονται από τις εγγεγραµµένες
πιστώσεις του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρ-
θρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και του π.δ.
113/2010 (Α΄194).

Άρθρο 48

1. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 49 του
ν. 4351/2015 (Α΄164) η φράση «επιτροπικών ενταλµά-
των» αντικαθίσταται µε τη φράση «χρηµατικών ενταλµά-
των επιχορήγησης», από τότε που ίσχυσε.

2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 57 του
ν. 4369/2016 (Α΄33) η φράση «επιτροπικών ενταλµάτων»
αντικαθίσταται µε τη φράση «χρηµατικών ενταλµάτων ε-
πιχορήγησης», από τότε που ίσχυσε.

Άρθρο 49

1. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο
ΠΕΜΠΤΟ ν. 3607/2007 (Α΄245) τροποποιείται, ως εξής :

«α) η µελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκµετάλλευση,
διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση Συστηµάτων Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών, εξοπλισµού, λογισµικού και υ-
πηρεσιών για την εξυπηρέτηση όλων των Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και των λοιπών φορέων υγείας, πρό-
νοιας και κοινωνικής πολιτικής».

2. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ
ν. 3607/2007 (Α΄245) προστίθεται περίπτωση κ', ως ακο-
λούθως :

«κ. Η συλλογή, επεξεργασία, διασταύρωση και διαβί-
βαση στοιχείων της Φορολογικής Διοίκησης αποκλειστι-
κώς για την υποστήριξη και λειτουργία των εφαρµογών,
που έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται στο πλαίσιο
της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας, της πρόνοιας και
της κοινωνικής πολιτικής, µέσω της διενέργειας σχετι-
κών ελέγχων και διασταυρώσεων».

3. Η διάταξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του Καταστατικού της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (άρθρο

ΠΕΜΠΤΟ ν. 3607/2007 (Α’ 245) τροποποιείται, ως εξής :
«στ) Συνδέεται µέσω δικτύου σε πραγµατικό χρόνο µε

τα Πληροφοριακά Συστήµατα των Φορέων Κοινωνικής Α-
σφάλισης, της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας, των υπηρε-
σιών των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και των φορέ-
ων, που υπάγονται στα ως άνω Υπουργεία. Συνδέεται
µέσω δικτύου σε πραγµατικό χρόνο µε τα Πληροφοριακά
Συστήµατα της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
για την υποστήριξη των αναπτυσσόµενων εφαρµογών,
σύµφωνα µε την περίπτωση κ' της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.
Τα χορηγούµενα απόρρητα στοιχεία χρησιµοποιούνται

αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση των εφαρµογών και
σε αυτά φέρει αποκλειστικό δικαίωµα πρόσβασης το
προσωπικό, που απασχολείται στη λειτουργία και υπο-
στήριξη των παραπάνω εφαρµογών και έχει οριστεί µε
πράξη του Προέδρου του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Το ως άνω
προσωπικό οφείλει να τηρεί το φορολογικό απόρρητο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του
ν. 4174/2013 (Α΄170). Απαγορεύεται οποιαδήποτε δηµο-
σιοποίηση αυτών των στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση επε-
ξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ του άρθρου
2 του ν. 2472/1997 (Α’ 50), όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς
οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά µέ-
τρα, ώστε να µην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρή-
του των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορ-
ρήτου των στοιχείων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρ-
θρου 21 του ν. 2472/1997 (Α΄50) περί διοικητικών κυρώ-
σεων, των άρθρων 370Β και 370Γ του Ποινικού Κώδικα
και της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4174/2014 (Α΄170).
Το προσωπικό, που υπηρετεί στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ µε οποια-
δήποτε σχέση εργασίας, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα,
που αποκτούν µε οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στα α-
πόρρητα στοιχεία, υποχρεούνται να τα χρησιµοποιούν α-
ποκλειστικώς για το σκοπό, που προορίζονται.
Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ γνωστοποιεί εγγράφως στην Αρχή Προ-

στασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύστα-
ση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργα-
σίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
2472/1997 (Α’ 50). Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ο-
ρίζεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά τη διάταξη
της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α’ 50),
για την τήρηση και επεξεργασία των ως άνω δεδοµέ-
νων».

Άρθρο 50

1. Το άρθρο 2 του ν. 710/1977 (Α'283), όπως ισχύει,
τροποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 11 του
παρόντος νόµου, δικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος
του ξεναγού έχουν:
α) Κάτοχοι διπλώµατος Σχολής Ξεναγών του Υπουρ-

γείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
β) Έλληνες και υπήκοοι κρατών - µελών της Ε.Ε. οι ο-

ποίοι έχουν αποκτήσει επαγγελµατικά δικαιώµατα ξενα-
γού σε άλλο κράτος- µέλος της Ε.Ε. και οι οποίοι έχουν
προβεί σε αναγνώριση των επαγγελµατικών τους προ-
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σόντων από το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατι-
κών Προσόντων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Τίτλου
III του π.δ. 38/2010 (Α' 78).
γ) Απόφοιτοι των ταχύρρυθµων προγραµµάτων κατάρ-

τισης ξεναγών του άρθρου 14.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3105/2003 (Α'29) κα-

ταργείται.
3. Η παρ.19 του άρθρου 7 του ν. 4276/2014 (Α' 155) α-

ντικαθίσταται ως εξής :
«19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων που

διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τε-
χνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας,
στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, επιβάλλε-
ται πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ για καταλύµα-
τα δυναµικότητας µέχρι και εκατό κλινών, πρόστιµο δέκα
χιλιάδων (10.000) Ευρώ για καταλύµατα δυναµικότητας
από εκατό µέχρι και τετρακοσίων κλινών και δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) Ευρώ για καταλύµατα δυναµικότητας
άνω των τετρακοσίων κλινών. Στα τουριστικά καταλύµα-
τα του προηγούµενου εδαφίου ανακαλείται το Ειδικό Σή-
µα Λειτουργίας που εκδόθηκε µε βάση την εσφαλµένα
δηλούµενη κατηγορία και εκδίδεται, χωρίς υπαίτια καθυ-
στέρηση της αρµόδιας υπηρεσίας, νέο Ειδικό Σήµα Λει-
τουργίας σύµφωνα µε τις τεχνικές και λειτουργικές προ-
διαγραφές της κατηγορίας που πληροί το κατάλυµα, ό-
πως αυτές πιστοποιούνται κατά την διαδικασία που περι-
γράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 το νόµου αυ-
τού.»

4. Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυµάτων έχουν
την υποχρέωση ανάρτησης, σε εµφανές σηµείο της επι-
χείρησης «Καρτέλας Ενηµέρωσης Πελάτη», την οποία
παραλαµβάνουν από τον Πανελλήνιο Συλλογικό Επαγ-
γελµατικό Φορέα του κλάδου που ανήκουν, µε τις προϋ-
ποθέσεις που αυτός θέτει. Για τη διασφάλιση της διαδι-
κασίας, οι Πανελλήνιοι Συλλογικοί Επαγγελµατικοί Φο-
ρείς τηρούν αρχείο και το υποβάλλουν περιοδικά στις
αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού του Υ-
πουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.

Άρθρο 51
Προσαρµογή της περί υπαίθριων σταθµών 

αυτοκινήτων νοµοθεσίας στις χωροταξικές απαιτή-
σεις στο Ιστορικό Κέντρο της πόλεως των Πατρών

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4313/2014
(Α΄261), προστίθενται εδάφια ως εξής:
Οι υπαίθριοι σταθµοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρ-

θρου 27 του π.δ. 455/76 (Α΄169), που αποδεδειγµένα
λειτουργούσαν µέχρι τις 31.12.2015 και συνεχίζουν να
βρίσκονται σε λειτουργία εντός των διοικητικών ορίων
του παραδοσιακού τµήµατος της πόλεως των Πατρών (Ι-
στορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε µε το από
25.4.1996. Πολεοδοµικό Διάταγµα (Δ΄ 499), µπορεί να
λαµβάνουν άδεια λειτουργίας, κατά παρέκκλιση των υφι-
στάµενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν
τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Π.Δ.
455/1976 και οι εκµεταλλευτές τους υποβάλουν στην οι-
κεία περιφερειακή υπηρεσία µεταφορών και επικοινω-
νιών τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 29 του π.δ. 455/1976 (Α΄169), πλην της περίπτω-
σης 1γ. Η άδεια λειτουργίας έχει χρονική ισχύ τριών (3)
ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

διάταξης, µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους, ώστε
να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που αφορούν στις ειδι-
κές µελέτες (κυκλοφοριακή και µελέτη ανάπλασης του Ι-
στορικού Κέντρου) για τα κτίρια και τα γήπεδα στάθµευ-
σης που προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος Β6
(Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Πατρών) της υπ’ αριθµ.
5509/103135/23.11.2011 απόφασης του Γενικού Γραµµα-
τέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου (Α.Α.Π 358).

Άρθρο 52
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010
(Α΄87), προστίθεται εδάφιο γ΄, ως εξής:

«Κάθε δήµος που θέτει υποψηφιότητα για τη φιλοξε-
νία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
δύναται να συστήσει ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 265
του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), µε α-
ποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση και υλοποίηση της εν
λόγω δράσης. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω
εταιρείας από προγράµµατα του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
την κατά τόπον αρµόδια Περιφέρεια, επιµελητήρια και
λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς επίσης η σύναψη προ-
γραµµατικών συµβάσεων µε τους ως άνω φορείς για την
υλοποίηση του σκοπού της. Η ανώνυµη εταιρεία του δή-
µου που θα επιλεγεί να φιλοξενήσει το θεσµό λύεται υ-
ποχρεωτικά και τίθεται σε εκκαθάριση, µε την ολοκλή-
ρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη. Οι ανώνυµες
εταιρείες των δήµων που δεν θα επιλεγούν να φιλοξενή-
σουν το θεσµό λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, αµέ-
σως µετά την ανακήρυξη της πόλης που θα φέρει τον
τίτλο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης».

Άρθρο 53

Στο άρθρο 5 του ν. 456/1976 «Περί Φωτοβολίδων και
Πυροτεχνηµάτων» (ΦΕΚ 277/Α/19-10-1976) προστίθεται
τρίτη παράγραφος µε το έξης περιεχόµενο: «Με Κοινή
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Πολιτισµού - Αθλη-
τισµού και Προστασίας του Πολίτη θα αναγνωρίζονται
ως εθνικά έθιµα, δραστηριότητες που επαναλαµβάνο-
νται σταθερά από γενιά σε γενιά και αποτελούν σηµαντι-
κό κοµµάτι της πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας. Με
την ίδια απόφαση θα ορίζεται ο Φορέας Υλοποίησης του
εθνικού εθίµου και οι ελάχιστες προβλέψεις του Κανονι-
σµού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του εθνι-
κού εθίµου. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος,
θα επιτρέπεται, στα πλαίσια της εκτέλεσης του εθνικού
εθίµου, δια χορηγήσεως σχετικής άδειας από τις κατά
τόπους Αστυνοµικές Αρχές, η ελεγχόµενη κατασκευή
και χρήση φωτοβολίδων, βεγγαλικών, κροτίδων ή άλλων
υλικών σχετικών µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόµος ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορε-
τικά στις επιµέρους διατάξεις. 
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Κουρουµπλής  Γ. Σταθάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ν. Φίλης Ν. Παρασκευόπουλος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Κατρούγκαλος  Α. Ξανθός

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Α.-Ν.-Δ. Μπαλτάς Ευκλ. Τσακαλώτος 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Π. Σκουρλέτης Χρ. Σπίρτζης

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ε. Αποστόλου Χρ. Βερναρδάκης

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ε. Κουντουρά Αθ. Αναγνωστοπούλου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κ. Φωτάκης Θ. Φωτίου

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ουρ. Αντωνοπούλου Τρ. Αλεξιάδης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γ. Χουλιαράκης Ι. Τσιρώνης

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θ. Τζάκρη
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Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΟΣ  ΚΑΤΣΗΣ


