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Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΒ΄, 9 Δεκεµβρίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:
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ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η-
ΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 27 Απόσχιση Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίη-

σης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δηµό-
σιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
Άρθρο 28 Ειδικότερες ρυθµίσεις για τη µεταβίβαση

του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων
Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Η-
λεκτρισµού
Άρθρο 29 Εκτάσεις κυριότητας και εκµετάλλευσης της

Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού εντός των Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης
Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις για την απόσχιση του

Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζω-
νών Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλε-
κτρισµού
Άρθρο 31 Εξουσιοδοτική διάταξη για τους όρους δό-

µησης στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Μεταλι-
γνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτο-
ποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 32 Αναστολή καταβολής χρεώσεων για την πα-

ροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
Άρθρο 33 Διακανονισµός εξόφλησης των χρεώσεων

χρήσης - δυναµικότητας και ενέργειας - του Δικτύου
Διανοµής φυσικού αερίου για τους Προµηθευτές και
τους Οικιακούς Πελάτες
Άρθρο 34 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών σε

δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν
για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια - Τροποποίη-
ση της περ. γ΄ παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979
Άρθρο 35 Ρύθµιση εγγυητικών επιστολών αποκατά-

στασης λιγνιτωρυχείων
Άρθρο 36 Διαδικασία ταυτόχρονης έγκρισης Ειδικού

Πολεοδοµικού Σχεδίου και Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρ-
µογής 
Άρθρο 37 Συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις

Εταιρίες Διανοµής Αερίου - Κατάργηση του άρθρου 5
του ν. 2364/1995 
ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑ-
ΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
Άρθρο 38 Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυ-

χής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά
- Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 4062/2012
Άρθρο 39 Οικοδοµικές άδειες Μητροπολιτικού Πόλου

Ελληνικού Αγίου Κοσµά - Τροποποίηση των παρ. 1α και 6
και προσθήκη παρ. 9 και 10 του άρθρου 5 του
ν. 4062/2012
Άρθρο 40 Ειδικότερες πολεοδοµικές ρυθµίσεις του

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά - Τροπο-
ποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 6, 8 και 10 του άρ-
θρου 5Α του ν. 4062/2012
Άρθρο 41 Εγκατάσταση λούνα παρκ, τσίρκων και πα-

γοδροµίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού
Αγίου Κοσµά - Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 111
του ν. 4442/2016
Άρθρο 42 Ρυθµίσεις του χωρικού προορισµού των δη-

µοσίων ακινήτων - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου
12 του ν. 3986/2011
Άρθρο 43 Χώροι στάθµευσης
Άρθρο 44 Ειδικές διατάξεις για ψηλά κτίρια

Άρθρο 45 Αθλητικές εγκαταστάσεις
ΜΕΡΟΣ Η΄ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙ-

ΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 46 Πληρωµές δαπανών συγχρηµατοδοτούµε-

νων από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα REACT EU
Άρθρο 47 Διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Προ-

γράµµατος Ανάπτυξης λόγω αλλαγών της διοικητικής
δοµής της Χώρας ή της Κυβέρνησης  - Τροποποίηση του
άρθρου 124 του ν. 4635/2019 
Άρθρο 48 Έκτακτη διαδικασία πληρωµών του Προ-

γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για τον µήνα Ιανουά-
ριο 2022
Άρθρο 49 Άµεση αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

που υλοποιούνται στον κεντρικό, βόρειο, νότιο και δυτι-
κό τοµέα Αθηνών
Άρθρο 50 Περιεχόµενο της εταιρικής σύµβασης και

σύσταση της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης - Τροπο-
ποίηση του άρθρου 6 του ν. 3190/1955
Άρθρο 51 Διάρκεια της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύ-

νης - Προσθήκη άρθρου 6α στον ν. 3190/1955
Άρθρο 52 Λόγοι λύσης της εταιρίας περιορισµένης ευ-

θύνης  - Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν.  3190/1955
Άρθρο 53 Διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται-

ρίας - Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4072/2012
Άρθρο 54 Λόγοι λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής

εταιρίας - Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4072/2012
Άρθρο 55 Ηµεροµηνία λήξης των εταιρειών περιορι-

σµένης ευθύνης - Κατάργηση του άρθρου 12 του
ν. 4541/2018
ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑ-

ΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 56 Αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου

του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
για διαχείριση πόρων που αφορούν στην επαγγελµατική
κατάρτιση
Άρθρο 57 Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών

Υπηρεσιών στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναµικού
Άρθρο 58 Σύσταση Υποδιευθύνσεων Οικονοµικών Υ-

πηρεσιών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανι-
σµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
Άρθρο 59 Θέσεις προσωπικού - Προϊστάµενοι οργανι-

κών µονάδων 
Άρθρο 60 Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανερ-

γίας απασχολούµενων σε εποχιακά επαγγέλµατα για το
έτος 2021 - Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 4 του
ν. 1545/1985
ΜΕΡΟΣ Ι΄ : ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ

ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 61 Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προσωπικού

νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και άλλων δοµών του Υ-
πουργείου Υγείας
Άρθρο 62 Ρύθµιση για τη διαδικασία καταβολής εφη-

µεριών ιατρών και πρόσθετων αµοιβών λοιπού προσωπι-
κού νοσοκοµείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζηµιώσεων
του προσωπικού που απασχολείται στα εµβολιαστικά κέ-
ντρα του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών κατά του
κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Οµά-
δων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο 63 Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την ε-

φαρµογή του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµού

2



Άρθρο 64 Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης -
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021
και της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός 

Σκοπός του σχεδίου νόµου είναι η δίκαιη αναπτυξιακή
µετάβαση των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας και του Δήµου Μεγαλόπολης που εξαρτώνται α-
πό την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη και των Περιφερει-
ών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης που ε-
ξαρτώνται από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι περιοχές αυτές αναφέ-
ρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετά-
βασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ -
ΔΑΜ 2021-2027. Η δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση πραγ-
µατοποιείται µέσω της οικονοµικής διαφοροποίησης της
παραγωγικής βάσης των περιοχών του πρώτου εδαφίου
βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετά-
βασης (Master Plan ΔΑΜ) και του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027 µε τα συνοδά αυτού
ΕΣΔΙΜ.

Άρθρο 2
Αντικείµενο

Αντικείµενο του σχεδίου νόµου είναι ο σχεδιασµός και
η οργάνωση του συστήµατος διοίκησης και η ρύθµιση ει-
δικότερων ζητηµάτων για την ταχύτερη και αποτελεσµα-
τικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού για τη
δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση των περιοχών του άρθρου
1.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Άρθρο 3
Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης  Αναπτυξιακής Μετάβασης 

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Aνάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβα-
σης» (Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ), ως αυτοτελής δηµόσια υ-
πηρεσία που υπάγεται στον αρµόδιο για θέµατα Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) Υπουργό και καταργεί-
ται στις 31.12.2032.

2. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ έχει ως σκοπό τον κεντρικό
σχεδιασµό και προγραµµατισµό των πολιτικών Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) στο πλαίσιο της κατάρ-
τισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράµµατος Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ) και των Εδα-
φικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣ-
ΔΙΜ), καθώς και τη διαχείριση και τον συντονισµό υλο-
ποίησης του ΣΔΑΜ και αξιοποίησης όλων των διαθέσι-
µων για τον σκοπό αυτόν εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών
χρηµατοδότησης.

3. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ ασκεί τις ακόλουθες αρµο-
διότητες: 
α) Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποί-

ησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχε-
δίων ΔΑΜ, που χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους και κατευθύνει τους αρµόδιους φορείς
για την εφαρµογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των σχε-
τικών διαδικασιών υλοποίησης,
β) επεξεργάζεται και εισηγείται στον αρµόδιο για θέ-

µατα ΔΑΜ Υπουργό και στα αρµόδια συλλογικά κυβερ-
νητικά όργανα, τρόπους αντιµετώπισης των προβληµά-
των που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων, ε-
πενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ,
γ) συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των έργων, επεν-

δύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ και αναφορές
για την επίτευξη των στόχων τους προς τον αρµόδιο για
θέµατα ΔΑΜ Υπουργό, τα αρµόδια συλλογικά κυβερνητι-
κά όργανα και τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης,
δ) συντονίζει και διευκολύνει την επικοινωνία για θέ-

µατα υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυ-
ξιακών σχεδίων ΔΑΜ µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων
φορέων, 
ε) διαχειρίζεται το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027.

Άρθρο 4
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης 

Αναπτυξιακής Μετάβασης

Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΔΑΜ) αποτελείται από:
α) τη Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµα-

τος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ,
β) την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντο-

νισµού Χρηµατοδότησης,
γ) τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, και
δ) το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης.

Άρθρο 5
Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

1. Συστήνεται µε τη µορφή ειδικής υπηρεσίας Διαχειρι-
στική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµατος Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ (Διαχειριστική Αρχή
ΕΣΠΑ - ΔΑΜ), η οποία υπάγεται στον αρµόδιο για θέµα-
τα ΔΑΜ Υπουργό, λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρε-
σίας ΔΑΜ και οι αρµοδιότητες, καθώς και η λειτουργία
της διέπονται από τις διατάξεις των Διαχειριστικών Αρ-
χών του ΕΣΠΑ 2021-2027. 

2. Η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ έχει ως σκοπό τη
διαχείριση των πόρων, που συνδέονται µε την υλοποίη-
ση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για τη Δίκαιη Ανα-
πτυξιακή Μετάβαση στο πλαίσιο του Εταιρικού Συµφώ-
νου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα έτη 2021-2027 (Ε-
ΣΠΑ 2021-2027).

3. Η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ αποτελείται από
τις Μονάδες, που αναφέρονται και προσδιορίζονται στο
νοµοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση του Προγράµµα-
τος ΕΣΠΑ 2021-2027. 
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Άρθρο 6
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού 
και Συντονισµού Χρηµατοδότησης

1. Συστήνεται Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και
Συντονισµού Χρηµατοδότησης, η οποία λειτουργεί ε-
ντός της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετά-
βασης (ΔΑΜ).

2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-
διασµού και Συντονισµού Χρηµατοδότησης είναι:
α) Ο κεντρικός σχεδιασµός και ο προγραµµατισµός

των πολιτικών ΔΑΜ, στο πλαίσιο της κατάρτισης και υ-
λοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβα-
σης (ΣΔΑΜ), του σχεδιασµού του Προγράµµατος Δίκαι-
ης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), εντός του ΕΣΠΑ
2021-2027. 
β) Ο σχεδιασµός και η αναθεώρηση των υποκείµενων

Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
(ΕΣΔΙΜ). 
γ) Ο συντονισµός της αξιοποίησης όλων των διαθέσι-

µων για τον σκοπό αυτόν εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών
χρηµατοδότησης. 
δ) Η συνεργασία µε τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ,

τις υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους φορείς του Υ-
πουργείου, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς
εταίρους, για τον σχεδιασµό και την εξειδίκευση των
σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των
αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Σχεδίου για
τη ΔΑΜ, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων µέσω
Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2021-
2027 και άλλων προγραµµάτων.
ε) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών του Υπουργεί-

ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην παρακολούθηση και
αναθεώρηση του σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ.
στ) Η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης

των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2021-
2027 και άλλων προγραµµάτων, προκειµένου να εντοπί-
σει και να εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση δράσεων που
σχετίζονται µε τους τοµείς πολιτικής της ΔΑΜ.
ζ) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξε-

ων στους τοµείς πολιτικής της ΔΑΜ σε σχέση µε το Ε-
ΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και ενωσια-
κό νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συµπεριλαµβα-
νοµένης της συµµετοχής σε τεχνικές συναντήσεις πα-
ρακολούθησης προόδου των εθνικών αρχών µε την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά µε θέµατα εφαρµογής του
ΣΔΑΜ, της ενηµέρωσης των λοιπών οργανικών µονά-
δων, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και της συνεργα-
σίας µε τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για την
τήρηση των σχετικών αρχείων.
η) Η διατύπωση προτάσεων και η συµµετοχή στην ε-

ξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας ή των ειδικών
στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ
2021-2027 που αντιστοιχούν στους τοµείς πολιτικής του
ΔΑΜ, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυ-
τών. 
θ) Η διατύπωση προτάσεων και η συµµετοχή στη δια-

µόρφωση του περιεχοµένου των προσκλήσεων για δρά-
σεις που εµπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου για
τη ΔΑΜ, προκειµένου να δηµοσιοποιηθούν από την αντί-
στοιχη Διαχειριστική Αρχή, συµπεριλαµβανοµένης και
της παρακολούθησης των αποτελεσµάτων υλοποίησης
των αντίστοιχων προσκλήσεων.

ι) Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των συγ-
χρηµατοδοτούµενων Πράξεων του ΣΔΑΜ, σε συνεργα-
σία µε τις αρµόδιες διαχειριστικές αρχές για την υιοθέ-
τηση µέτρων αντιµετώπισης προβληµάτων, όπου απαι-
τείται, της προόδου επίτευξης των δεικτών των πράξεων
αυτών, που συµβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου
ΕΠ και η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου, στις ο-
ποίες περιλαµβάνονται και µέτρα αντιµετώπισης τυχόν
προβληµάτων.
κ) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών και των επο-

πτευόµενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων κατά τον σχεδιασµό πράξεων ή δράσεων
που εναρµονίζονται µε το ΣΔΑΜ, σε σχέση µε το ΕΣΠΑ
2021-2027, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και
της εισήγησης των προδιαγραφών, των απαιτήσεων ωρί-
µανσης και του χρονοδιαγράµµατος ενεργειών ως προς
τις απαιτούµενες προϋποθέσεις υλοποίησης των πράξε-
ων ή δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους
ανωτέρω τοµείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027.
κα) Ο συντονισµός της επικοινωνίας της Ειδικής Υπη-

ρεσίας µε τους τοπικούς φορείς, που εµπλέκονται στην
υλοποίηση του ΣΔΑΜ.
κβ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράµ-

µατος του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας που
συνδέεται µε τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.
κγ) Η οργάνωση της συνεργασίας της Διαχειριστικής

Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ µε τις λοιπές Διαχειριστικές Αρχές Ε-
ΣΠΑ 2021-2027.
κδ) Η οργάνωση και παρακολούθηση της διαδικασίας

χαρακτηρισµού των Έργων ΔΑΜ. 
3. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού και Συντονι-

σµού Χρηµατοδότησης αποτελείται από: 
α) το Τµήµα Σχεδιασµού και Στρατηγικής, και
β) το Τµήµα Αξιολόγησης και Υλοποίησης Έργων.

Άρθρο 7
Σύσταση Διεύθυνσης 

Διοικητικής Υποστήριξης

1. Συστήνεται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η
οποία λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

2. Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο-
στήριξης είναι:
α) ο σχεδιασµός των απαραίτητων διαδικασιών για τη

λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, πλην της Δια-
χειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, και 
β) η τεχνολογική και ψηφιακή υποστήριξη της Ειδικής

Υπηρεσίας ΔΑΜ.
3. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται

από τα ακόλουθα Τµήµατα:
α) το Τµήµα Οργάνωσης και Ψηφιακής Υποστήριξης

και
β) το Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού.

Άρθρο 8
Σύσταση Τµήµατος Νοµικής Υποστήριξης

Το Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται α-
πευθείας στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης
Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), ασκεί τις ακόλουθες
αρµοδιότητες: 
α) Τη νοµική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ
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για τη διαχείριση των νοµικών ζητηµάτων που ανακύ-
πτουν κατά την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της, 
β) τη µελέτη των βέλτιστων νοµοθετικών πρακτικών

διεθνώς, για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που ανα-
κύπτουν από την απεξάρτηση Περιφερειών, ή και τοµέων
από βιοµηχανικές διεργασίες έντασης εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου από τη χρήση λιγνίτη,
γ) την εισήγηση νοµικών ρυθµίσεων και τη νοµική δια-

χείριση ζητηµάτων όσον αφορά τις προς αποκατάσταση
και αξιοποίηση εκτάσεις.

Άρθρο 9
Διοικητής Υπηρεσίας Δίκαιης 
Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετά-
βασης (ΔΑΜ) προΐσταται Διοικητής, ο οποίος διορίζεται
µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρµόδιου
για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής της Ειδικής
Υπηρεσίας ΔΑΜ είναι πρόσωπο υψηλής επιστηµονικής
συγκρότησης και επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς
σχετικούς µε τις αρµοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ. Η θητεία του Διοικητή είναι τριετής, δύναται να α-
νανεωθεί µε όµοια απόφαση, άπαξ, για ίσο χρονικό διά-
στηµα και δύναται να λήγει οποτεδήποτε µε κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του αρµόδιου για θέµατα
ΔΑΜ Υπουργού, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζηµίω-
σης εκ µέρους του Διοικητή.

2. Για τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ εφαρ-
µόζονται αναλογικά τα άρθρα 41, 43 και 44 και το Κεφά-
λαιο Α΄ του Μέρους Δ΄ του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Ο Διοικητής ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που προ-
βλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Υπηρε-
σίας ΔΑΜ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3.

4. Ο Διοικητής λαµβάνει τις αποδοχές του Γενι-
κού Γραµµατέα που ορίζονται στο άρθρο 41 του
ν. 4622/2019. Ο Διοικητής µε την ανάληψη των καθηκό-
ντων του, υπογράφει συµβόλαιο απόδοσης µε τον αρµό-
διο για θέµατα ΔΑΜ Υπουργό, το οποίο καθορίζει ποιοτι-
κούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται
πρόσθετη ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus) του Διοικητή
σε περίπτωση επίτευξης των εν λόγω στόχων. Το σύνο-
λο των αποδοχών και της ειδικής ανταµοιβής δεν δύνα-
ται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανω-
τάτου ορίου της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 4354/2015 (Α΄176).

5. Ο Διοικητής δύναται να συστήνει οµάδες εργασίας,
οι οποίες θα τον συνεπικουρούν στην άσκηση των αρµο-
διοτήτων του, µε εκπροσώπους από τις Περιφέρειες των
Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συ-
νοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027.

Άρθρο 10
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας

1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει
τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του και υπά-
γεται απευθείας σε αυτόν.

2. Το Γραφείο Διοικητή διέπεται, σε ό,τι αφορά την ορ-
γάνωση, τις αρµοδιότητες, τη λειτουργία και τη στελέ-

χωσή του, από τα άρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α΄
133), µε την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον παρό-
ντα. 

3. Το Γραφείο Διοικητή στελεχώνεται µε αποφάσεις
του Διοικητή, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

4. Στο Γραφείο Διοικητή συστήνονται συνολικά οκτώ
(8) θέσεις συνεργατών, εκ των οποίων έως τρεις (3) δύ-
νανται να καταλαµβάνονται από µετακλητούς συνεργά-
τες. 

5. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας
συστήνεται θέση Διευθυντή, η οποία συµπεριλαµβάνεται
στις θέσεις της παρ. 4. 

6. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας
συστήνεται Αυτοτελές Τµήµα Παρατηρητηρίου, το οποίο
υπάγεται απευθείας στον Διοικητή µε αρµοδιότητα την
παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και του χρο-
νοδιαγράµµατος υλοποίησης των στόχων και προτάσε-
ων του ΣΔΑΜ. Στις Περιφέρειες των Εδαφικών Σχεδίων
Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρό-
γραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027 συστήνονται Παραρτή-
µατα του Παρατηρητηρίου.

Άρθρο 11
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας 

Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετά-
βασης (ΔΑΜ), πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-
ΔΑΜ, συστήνονται είκοσι (20) θέσεις προσωπικού οι ο-
ποίες κατανέµονται ως εξής:
α) δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστηµιακής

Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:
αα) Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού - οικο-

νοµικού,
αβ) τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ µηχανικών, 
αγ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ γεωτεχνικών, και
αδ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής,
β) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί-

δευσης (ΤΕ), εκ των οποίων:
βα) Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού-οικονο-

µικού, και
ββ) µια (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληροφορικής,
γ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαί-

δευσης (ΔΕ) του κλάδου διοικητικών γραµµατέων,
δ) δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντο-

λής.
Τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των

θέσεων της παρ. 1 είναι τα προβλεπόµενα στο π.δ.
50/2001 (Α΄ 39). 

2. Η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
δύναται να πραγµατοποιηθεί µέσω αποσπάσεων είκοσι
(20) υπαλλήλων που απασχολούνται µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρι-
σης Αναπτυξιακών Νόµων (ΜΟΔ Α.Ε.), καθώς και σε νο-
µικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε Φορείς Γενικής
Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ο α-
ριθµός των αποσπασµένων υπαλλήλων δύναται να τρο-
ποποιείται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου για θέµατα
ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών. Για τις α-
ποσπάσεις ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3. Ειδικά
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για την περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄
βαθµού απαιτείται σύµφωνη γνώµη δηµάρχου ή περιφε-
ρειάρχη, αντίστοιχα.  

3. α) Οι θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ, µε εξαίρεση τις θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµι-
σθης εντολής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά το ήµισυ
µε αποσπάσεις προσωπικού, το οποίο απασχολείται ως
µόνιµο προσωπικό ή µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του
Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Κατά την πρώτη εφαρ-
µογή του παρόντος, η απόσπαση του προσωπικού διε-
νεργείται µε απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υ-
πουργού κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων υπαλλή-
λων, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση, που εκδίδει ο αρ-
µόδιος για θέµατα ΔΑΜ Υπουργός, κατόπιν σχετικής ει-
σήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, χωρίς να
απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υ-
πηρεσιακών συµβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε πε-
ρίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού
απαιτείται σύµφωνη γνώµη Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη
αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόµενοι/υποψήφιοι αξιολογού-
νται από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, ο ο-
ποίος εισηγείται σχετικά στον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ
Υπουργό. Η απόσπαση πραγµατοποιείται για τρία (3) έτη
µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης
για µία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύµ-
φωνης γνώµης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ
και έκδοσης σχετικής απόφασης του αρµόδιου για θέµα-
τα ΔΑΜ Υπουργού. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπα-
σµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική
τους θέση για θέµατα βαθµολογικής και µισθολογικής ε-
ξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογι-
σµό της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. 
β) Η κάλυψη των θέσεων της παρ. 1 δύναται να πραγ-

µατοποιηθεί και µε προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας
έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί άπαξ για ί-
σο χρονικό διάστηµα, καθώς και µε σχέση έµµισθης ε-
ντολής. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πραγµατο-
ποιείται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α΄ 280) µε την έκδοση σχετικής προκήρυ-
ξης ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου Συµβουλίου Επι-
λογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από το αρµόδιο όργανο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά από εισή-
γηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η συνο-
λική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης και της αξιολό-
γησης των αιτήσεων, διενεργείται από την Ειδική Υπηρε-
σία, επιφυλασσοµένης της αρµοδιότητας του ΑΣΕΠ για
τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας της προκήρυξης και
του κατ’ ένσταση ελέγχου των προσωρινών πινάκων κα-
τάταξης. Η πρόσληψη µε σχέση έµµισθης εντολής πραγ-
µατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Δι-
κηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).
γ) Η λήξη της σύµβασης πρόσληψης ή της απόσπασης

του προσωπικού της παρ. 1 µπορεί να γίνει οποτεδήποτε
µε µόνη πράξη του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογη-
µένης εισήγησης του Διοικητή.
δ) Για το προσωπικό της παρούσας εφαρµόζεται ανα-

λογικά το άρθρο 48 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62).
4. Ως διευθυντές και προϊστάµενοι των οργανικών µο-

νάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ ορίζονται µέλη του
προσωπικού της µε οποιαδήποτε µορφή απασχόλησης
και τοποθετούνται µε απόφαση του αρµοδίου για θέµατα
ΔΑΜ Υπουργού, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Ει-
δικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

5. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας συµπεριλαµ-
βανοµένης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, υπά-
γεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 12
Στελέχωση υπηρεσιών για την παρακολούθηση 

της υλοποίησης των έργων 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών των
µονάδων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, εξαιρουµένης της Ειδικής Υπη-
ρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), που έ-
χουν επιφορτιστεί µε την παρακολούθηση της υλοποίη-
σης των έργων που χαρακτηρίζονται ως έργα ΔΑΜ, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 14, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων δύναται να προσλαµβάνει προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
που δεν δύναται να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτοµα, κα-
τόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2
της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
(Α΄ 280) και έκδοσης σχετικής προκήρυξης ύστερα από
έλεγχο του ΑΣΕΠ, από το αρµόδιο όργανο του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά από εισήγηση
του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η συνολική
διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης και της αξιολόγησης
των αιτήσεων, διενεργείται από την Ειδική Υπηρεσία, ε-
πιφυλασσοµένης της αρµοδιότητας του ΑΣΕΠ για τη διε-
νέργεια ελέγχου νοµιµότητας της προκήρυξης και του
κατ’ ένσταση ελέγχου των προσωρινών πινάκων κατάτα-
ξης. Οι µονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας καθορίζονται µε διαπιστωτική
πράξη του αρµόδιου για τα θέµατα ΔΑΜ Υπουργού. Το
προσωπικό της παρούσας δύναται να τοποθετείται στις
µονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων µε απόφαση του αρµόδιου για
θέµατα ΔΑΜ Υπουργού. Με όµοια απόφαση το ως άνω
προσωπικό δύναται να µετακινείται σε υπηρεσία διαφο-
ρετική από εκείνη στην οποία τοποθετήθηκε αρχικά, µε-
ταξύ αυτών που καθορίζονται µε τη διαπιστωτική πράξη
του τρίτου εδαφίου, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη
για την εκτέλεση των έργων ΔΑΜ. 

2. Η διάρκεια των συµβάσεων της παρ. 1 ορίζεται σε
δώδεκα (12) µήνες και δύναται να ανανεώνεται ή να πα-
ρατείνεται έως το τέλος του προγράµµατος ή του έργου
ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόµενης σε
κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων
αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

3. Το αντικείµενο της σύµβασης του προσωπικού της
παρ. 1 αφορά στην παρακολούθηση υλοποίησης και ε-
κτέλεσης των έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα
ΔΑΜ. Για το ως άνω προσωπικό εφαρµόζεται αναλόγως
το άρθρο 48 του ν. 4795/2021 (Α΄ 62). 

4. Για την άµεση αντιµετώπιση των επειγουσών ανα-
γκών των υπηρεσιών, που έχουν επιφορτιστεί µε την υ-
λοποίηση των έργων ΔΑΜ δύνανται να αποσπώνται µό-
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νιµοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του δηµοσίου τοµέα και του ευρύτερου δηµοσί-
ου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Κατά την πρώτη εφαρµογή του
παρόντος, οι αποσπάσεις διενεργούνται µε απόφαση
του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο ίδιος,
µετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υ-
πηρεσίας ΔΑΜ, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφω-
νη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων του
φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλή-
λου Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη
του Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η χρονική
διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε τρία (3) έτη, µε
δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για
µία φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύµφωνης
γνώµης του Διοικητή και έκδοσης σχετικής απόφασης
του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού. Για το χρονικό
διάστηµα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύ-
νολο των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους θέ-
σης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις κατα-
βολής τους και η δαπάνη µισθοδοσίας και επιπλέον αµοι-
βών βαρύνει την Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ. Ο χρόνος υπηρε-
σίας των αποσπασµένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως
χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Με απόφα-
ση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, διακόπτε-
ται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υ-
πηρεσιακούς λόγους ή µετά από αιτιολογηµένη αίτηση
του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίµησης των υπηρεσιακών
αναγκών.

Άρθρο 13
Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας 

Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας βα-
ρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Οι αναγκαίες πι-
στώσεις εγγράφονται, κάθε έτος, σε ιδιαίτερο φορέα και
µε ιδιαίτερους κωδικούς στον προϋπολογισµό του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

2. Αρµόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋ-
πολογισµού, την έκδοση αποφάσεων δέσµευσης του
προϋπολογισµού και την εκκαθάριση και πληρωµή δαπα-
νών, συµπεριλαµβανοµένης της µισθοδοσίας του προσω-
πικού της Ειδικής Υπηρεσίας, είναι η Γενική Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.

3. Στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ ανήκουν η διαχείριση,
συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων, εγκαταστάσεων, ε-
πίπλων και κάθε άλλου εξοπλισµού τους, των µηχανηµά-
των και του αναλώσιµου ή µη υλικού που διατίθενται για
τις ανάγκες των υπηρεσιών της. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ
δύναται να προβεί, διά του αρµοδίου για τα θέµατα ΔΑΜ
Υπουργού, στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης ακινήτου
για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών, κατόπιν
δηµοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων περί µίσθω-
σης ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων υπηρεσιών.

4. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ δύναται να συνάπτει συµ-
βάσεις για την υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίµανση,
δηµοπράτηση και παρακολούθηση έργων ΔΑΜ µε διε-
θνείς οργανισµούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία
ΔΑΜ είναι αρµόδια για την παρακολούθηση της σχετικής
σύµβασης και οι επιµέρους πράξεις για την εκτέλεση αυ-

τής διενεργούνται από τον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υ-
πουργό. 

5. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ επικου-
ρείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναµικού και τη Γενική Διεύθυνση Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων.

Άρθρο 14
Χαρακτηρισµός Έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης και Μισθώσεις Δηµοσίων Ακινήτων

1. Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 16 συστή-
νονται Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων Δίκαιης Αναπτυ-
ξιακής Μετάβασης (Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων
ΔΑΜ), µε αρµοδιότητα την αξιολόγηση έργων, επενδύ-
σεων και αναπτυξιακών σχεδίων, κατόπιν αίτησης των
φορέων τους, την αξιολόγηση των αιτηµάτων µίσθωσης
δηµοσίων ακινήτων, ακινήτων που ανήκουν στην εται-
ρεία ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. του άρθρου 15 και ακινήτων Οργα-
νισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τη σχετική ει-
σήγηση προς τον αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υπουργό. 
Στις Επιτροπές του πρώτου εδαφίου συµµετέχει υπο-

χρεωτικά ένας (1) εκπρόσωπος κάθε Περιφέρειας των Ε-
δαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣ-
ΔΙΜ), ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Περι-
φερειάρχη.

2. Με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 16 χαρα-
κτηρίζονται ως Έργα ΔΑΜ έργα, επενδύσεις και αναπτυ-
ξιακά σχέδια, τα οποία υλοποιούνται εντός των Εδαφι-
κών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΔΙΜ
που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027
και τα οποία παρουσιάζουν συµβατότητα µε τους στό-
χους της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 1056/2021, του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Ι-
ουνίου 2021, για τη θέσπιση του Ταµείου Δίκαιης Μετά-
βασης (L 231), και στα ΕΣΔΙΜ. 

3. Έργα, επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία
υλοποιούνται:
α) εντός των πυρήνων Ζ.ΑΠ. της παρ. 1 του άρθρου

155 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), και
β) εκτός των ως άνω πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίη-

σης (Ζ.ΑΠ.), αλλά εντός των περιοχών, οι οποίες καλύ-
πτουν τα ΕΣΔΙΜ και έχουν προϋπολογισµό άνω των
πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, λαµβάνουν το κί-
νητρο της ταχείας αδειοδότησης των στρατηγικών επεν-
δύσεων το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 9 του
ν. 4864/2021 (Α΄ 237), εξαιρουµένης της χορήγησης ορι-
στικής προσφοράς σύνδεσης σταθµών παραγωγής και
σταθµών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον
αρµόδιο διαχειριστή.

4. Οι φορείς επενδύσεων που χαρακτηρίστηκαν ως
Έργα ΔΑΜ, βάσει της παρ. 2, δύνανται µε την κατάθεση
της αίτησης της παρ. 1 να αιτούνται τη µίσθωση δηµο-
σίων ακινήτων, ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ΜΕ-
ΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. του άρθρου 15 και ακινήτων Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) επί των οποίων θα υλο-
ποιηθεί το επενδυτικό τους σχέδιο. Οι Επιτροπές Αξιο-
λόγησης Έργων ΔΑΜ, πέραν του χαρακτηρισµού των ε-
πενδυτικών σχεδίων, αξιολογούν τα αιτήµατα µίσθωσης
των δηµοσίων ακινήτων και εισηγούνται επί αυτών στον
αρµόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υπουργό ο οποίος εκδίδει τη
σχετική απόφαση. Σε περίπτωση ακινήτων Ο.Τ.Α., τα αι-
τήµατα µίσθωσης επί αυτών αξιολογούνται από τις Επι-
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τροπές Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ, οι οποίες εισηγούνται
στο κατά περίπτωση αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, το
οποίο λαµβάνει τη σχετική απόφαση µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. Για
την εφαρµογή της παρούσας λαµβάνονται υπόψη προ-
καθορισµένες τιµές µίσθωσης, κατά παρέκκλιση του π.δ.
715/1979 (Α΄ 212), του άρθρου 192 του ν. 3463/2006
(Α΄ 114), καθώς και του άρθρου 1 του άρθρου 1 του π.δ.
242/1996. Οι προκαθορισµένες τιµές µίσθωσης των δη-
µοσίων ακινήτων ορίζονται κατόπιν σχετικής εκτίµησης,
που πραγµατοποιείται από τρεις (3) ανεξάρτητους πι-
στοποιηµένους εκτιµητές εγγεγραµµένους στο Μητρώο
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, βάσει των γενικώς αποδεκτών δεικτών και προτύ-
πων αποτίµησης της αγοράς.

Άρθρο 15
Σύσταση Εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»

1. Συστήνεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) µε τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας µε την ε-
πωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Με-
τάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)» και διακριτικό τίτλο «ΜΕ-
ΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» (Εταιρεία). Για τις σχέσεις της Εταιρείας
µε την αλλοδαπή χρησιµοποιείται η ίδια επωνυµία σε πι-
στή µετάφραση στην αγγλική γλώσσα. 

2. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέ-
ροντος, εποπτεύεται από τον αρµόδιο για θέµατα Δίκαι-
ης Αναπτυξιακής Μετάβασης Υπουργό και διέπεται από
τις ρυθµίσεις του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύουν, και
συµπληρωµατικά από τον ν. 4548/2018 (Α΄ 104). Η Εται-
ρεία ανήκει στους οργανισµούς και επιχειρήσεις του ευ-
ρύτερου δηµόσιου τοµέα και εφαρµόζονται ως προς αυ-
τή οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξι-
νοµηθεί ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικώς οι δια-
τάξεις που αναφέρονται σε δηµόσιες επιχειρήσεις υπό
την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) ή σε οργανισµούς
δηµοσίου δικαίου υπό την έννοια του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) δεν εφαρµόζονται στην Εταιρεία µε εξαίρεση
των όσων ορίζονται ρητά στον παρόντα νόµο. 

3. Ο Διευθύνων Σύµβουλος και ο Εντεταλµένος Σύµ-
βουλος της εταιρείας ορίζονται µε απόφαση του αρµόδι-
ου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού και λαµβάνουν τις αποδο-
χές του Γενικού Γραµµατέα που ορίζονται στο άρθρο 41
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Ο Διευθύνων Σύµβουλος και ο
Εντεταλµένος Σύµβουλος µε την ανάληψη των καθηκό-
ντων τους, υπογράφουν συµβόλαιο απόδοσης µε τον αρ-
µόδιο για θέµατα ΔΑΜ Υπουργό, το οποίο καθορίζει ποι-
οτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέ-
πεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταµοιβή (bonus) του Δι-
ευθύνοντα Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβού-
λου σε περίπτωση επίτευξης των εν λόγω στόχων. Το
σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταµοιβής της
παρούσας δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις ε-
κατό (80%) του ανωτάτου ορίου της περ. α΄ της παρ. 3
του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176) κατά παρέκκλι-
ση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

4. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται από την Εταιρεία
έχουν άµεση προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε άλ-
λων εργασιών που εκτελούνται από δηµόσιες επιχειρή-
σεις ή οργανισµούς, όπως Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρι-
σµού (ΔΕΗ), Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο-

ΤΕ), Δηµόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ).
5. Όλες οι αρµόδιες υπηρεσίες και οργανισµοί του Δη-

µοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα υποχρεού-
νται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στην Εταιρεία κά-
θε αναγκαία συνδροµή, πληροφορία και διευκόλυνση για
την πραγµατοποίηση του σκοπού της.

6. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπά-
γεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων
της Αθήνας. Η Εταιρεία ενάγεται µόνο στα δικαστήρια
αυτά ακόµη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές
δωσιδικίες.

7.  Το καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ 

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 
α) Η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των πε-

ριοχών δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης, στις οποίες ε-
φαρµόζονται το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβα-
σης (ΣΔΑΜ), το Πρόγραµµα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετά-
βασης (ΠΔΑΜ) και τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβα-
σης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ
2021-2027, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της
υπ. αριθµ. 37/37.9.2021 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου
(Α΄ 173), και τα οποία προβλέπονται στην πρόταση Κα-
νονισµού για τη θέσπιση του Ταµείου Δίκαιης Μετάβα-
σης, η αναβάθµιση και αξιοποίηση των εδαφών, τα οποία
περιλαµβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.),
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 155 του
ν. 4759/2020 (Α΄ 245) και είτε ανήκουν στο Δηµόσιο, εί-
τε θα περιέλθουν σε αυτό από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή από τρί-
τους, ο ανασχεδιασµός των επιχειρηµατικών προοπτι-
κών ανάπτυξής τους, η προσέλκυση, υποστήριξη και
προώθηση επενδύσεων και επενδυτικών συνεργασιών, η
εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδοµής και ανάπτυξης
στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης, καθώς
και η παροχή κάθε υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη δι-
ευκόλυνση αναπτυξιακών, επιχειρηµατικών και επενδυτι-
κών σχεδίων και η στήριξη της εν γένει επιχειρηµατικό-
τητας στις περιοχές αυτές, 
β) η συνδροµή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού Δί-

καιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 2, 
γ) η ωρίµανση, ανάθεση και παρακολούθηση έργων, τα

οποία υλοποιούνται στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης είτε ως έργο είτε ως παραχώρηση είτε υπό
τη µορφή Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα
(ΣΔΙΤ) βάσει του ν. 3389/2005 (Α΄ 232),
δ) η παροχή συνολικής και διαρκούς εξατοµικευµένης

υποστήριξης (end-to-end services) µε την παροχή σχετι-
κών συµβουλευτικών υπηρεσιών σε υποψηφίους φορείς
επενδυτικών σχεδίων τα οποία υλοποιούνται εντός των
εδαφών της περ. α΄, 
ε) η λειτουργία ως Βασικός Τελικός Δικαιούχος του

Προγράµµατος ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027,
στ) η λειτουργία ως επισπεύδων φορέας για τη σύντα-

ξη των Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.), καθώς
και ως αναθέτουσα αρχή, ως προς τις σχετικές µελέτες,
και
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ζ) η διαχείριση και εκµετάλλευση των ακινήτων και η
προσέλκυση επενδυτών.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία προ-
βαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως:
α) Αναλαµβάνει την ιδιοκτησία των εδαφών εντός των

Ζ.ΑΠ. και συντονίζει τη διαδικασία αναβάθµισης των ε-
δαφών αυτών µέσω της προγραµµατικής σύµβασης της
παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020.  
β) Αναλαµβάνει ή υποστηρίζει τον σχεδιασµό, την ε-

κτέλεση και διαχείριση έργων υποδοµής στις περιοχές
του ΣΔΑΜ και τη διάθεση αυτών για την ανάπτυξη νέων
οικονοµικών δραστηριοτήτων µε ενιαίες και ταχείες δια-
δικασίες αδειοδότησης. 
γ) Αναλαµβάνει την προσέλκυση, αξιολόγηση, υπο-

στήριξη και επιτάχυνση επενδυτικών προτάσεων και
σχεδίων που θα ενταχθούν σε αναπτυξιακούς νόµους.
δ) Ενθαρρύνει επενδυτικές πρωτοβουλίες σε συγκε-

κριµένους παραγωγικούς τοµείς, αξιοποιώντας συνερ-
γασίες µε δηµόσιους φορείς και συµπράξεις µέσω ΣΔΙΤ. 
ε) Υποστηρίζει φορείς του δηµόσιου και του ευρύτε-

ρου δηµόσιου τοµέα, καθώς και Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά
τους πρόσωπα κατά την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο
του Προγράµµατος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021
-2027.
στ) Μεριµνά για τη διενέργεια κάθε προπαρασκευαστι-

κής πράξης µε σκοπό την ένταξη πράξεων/έργων στο
Πρόγραµµα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ή και σε
λοιπά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από ενωσια-
κούς ή εθνικούς πόρους και υποστηρίζει τους αρµοδίους
φορείς στη διαχείριση και υλοποίηση αυτών, ιδίως την ω-
ρίµανση, την εκτέλεση µελετών, τη λήψη των απαραίτη-
των αδειών και τη σύνταξη των τευχών δηµοπράτησης,
καθώς και την ευθύνη της ανάθεσης και της εκτέλεσης
έργων.
ζ) Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών, από α)

έως στ), δύναται να συνάπτει προγραµµατικές συµβά-
σεις µε τοπικούς φορείς, αναθέτουσες αρχές και φορείς
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή µε νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν χάριν του δηµοσίου συµφέροντος για
τον σχεδιασµό και την εκτέλεση των έργων υποδοµής,
αξιολόγησης και προώθησης των επενδύσεων στις πε-
ριοχές ΔΑΜ, καθώς και να συστήνει γνωµοδοτικές επι-
τροπές µε συµµετοχή εκπροσώπων των περιοχών των
ΕΣΔΙΜ που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ
2021-2027.
η) Υποστηρίζει δράσεις επιχειρηµατικής δικτύωσης για

τη δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών µε σκοπό την
κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα.
θ) Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξω-

στρεφείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση ηµεδαπών και
αλλοδαπών αναγνωρισµένων πηγών χρηµατοδότησης ή
άλλων χρηµατοδοτικών εργαλείων.
ι) Υλοποιεί συνεργασίες µε αντίστοιχους οργανισµούς

του εξωτερικού, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές πρακτι-
κές.
ια) Δύναται να υποστηρίζει µε µεταφορά τεχνογνω-

σίας και άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και
υπό ένταξη κράτη, µέσω της επιχειρησιακής της σύνδε-
σης και συνεργασίας µε διεθνείς φορείς ή της συµµετο-
χής της σε εθνικά, διµερή ή διεθνή δίκτυα.
ιβ) Μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες «Εταιρείας Α-

νάπτυξης Επιχειρηµατικού Πάρκου» (ΕΑΝΕΠ), σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στον ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
ιγ) Δύναται να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και εται-

ρείες ειδικού σκοπού. 
ιδ) Μπορεί να συµµετέχει σε διαγωνιστικές διαδικα-

σίες, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και στην υλοποίηση
δράσεων, έργων και προγραµµάτων σε εθνικό, ευρωπαϊ-
κό και διεθνές επίπεδο χρηµατοδοτούµενων από εθνι-
κούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους, που στοχεύουν
στη µετάβαση σε µία κλιµατικά ουδέτερη και κυκλική οι-
κονοµία, και γενικότερα σε δράσεις που σχετίζονται µε
τους σκοπούς της.
ιε) Υλοποιεί συνεργασίες µε αντίστοιχους οργανι-

σµούς του εξωτερικού και µεριµνά για την αξιοποίηση
των ενωσιακών και διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιο-
θετεί καλές πρακτικές.
ιστ) Δύναται να αναθέτει σε εξειδικευµένους συµβού-

λους έργα και υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών
της και την εκτέλεση του εταιρικού της σκοπού. 
ιζ) Δύναται να συνάπτει συµβάσεις για την υλοποίηση

έργων τεχνικής βοήθειας και παροχής συµβουλευτικών
υπηρεσιών για την ωρίµανση, δηµοπράτηση και παρακο-
λούθηση έργων ΔΑΜ µε διεθνείς οργανισµούς. Στο πλαί-
σιο αυτό, η εταιρεία είναι αρµόδια για την παρακολούθη-
ση της σχετικής σύµβασης και οι επιµέρους πράξεις για
την εκτέλεση αυτής διενεργούνται από τη Διοίκηση αυ-
τής, το οποίο είναι το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο
σύµφωνα µε το άρθρο 119 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). 
ιη) Στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, δύναται

να διοργανώνει επιχειρηµατικές αποστολές στο εξωτε-
ρικό, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές. 

3. Περαιτέρω για την εκπλήρωση των σκοπών της η Ε-
ταιρεία µπορεί: α) να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχεί-
ρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, µε όµοιους, ή πα-
ρεµφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνερ-
γάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε ο-
ποιονδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε
επιχείρηση ηµεδαπή, ή αλλοδαπή, µε όµοιους ή παρεµ-
φερείς σκοπούς, δ) να συνάπτει συµβάσεις προς εξεύρε-
ση οικονοµικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδή-
ποτε έργο ή προµήθεια εξοπλισµού, να εποπτεύει και να
συντονίζει τις απαιτούµενες εργασίες και εν γένει να
προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία προς πραγµάτωση
του ως άνω σκοπού της, και ε) να εκπονεί για λογαρια-
σµό τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αντί αµοι-
βής, µελέτες οποιουδήποτε τύπου και σταδίου, µελέτες
οργάνωσης και διαχείρισης, επίβλεψη, ερευνητικά προ-
γράµµατα, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης
και διαχείρισης αντίστοιχων έργων σε τρίτους.

4. Η Εταιρεία υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο
του σκοπού της, για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό
της Συµβούλιο, ή της αναθέτει ο εποπτεύων Υπουργός,
ή άλλοι φορείς του δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα, ή
φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2
Διάρκεια - Έδρα

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι είκοσι (20) έτη από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ί-
δρυση παραρτηµάτων, υποκαταστηµάτων και γραφείων
της στις περιοχές ΔΑΜ και στο εξωτερικό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Άρθρο 3

Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι δύο εκα-
τοµµύρια (2.000.000) ευρώ, αποτελείται από εκατό (100)
µετοχές, ονοµαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευ-
ρώ εκάστη και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό
Δηµόσιο. Για κάθε άλλη αύξηση του µετοχικού κεφαλαί-
ου της Εταιρείας εφαρµόζεται ο ν. 4548/2018 (Α΄ 104).
Το Ελληνικό Δηµόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέ-
λευση από εκπρόσωπο του εποπτεύοντος την Εταιρεία
Υπουργού.

2. Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ονοµαστικές.
3. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατα-

βάλλεται άπαξ εντός τεσσάρων (4) µηνών από της δηµο-
σιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του παρό-
ντος καταστατικού. 

4. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να αποφασίζεται η
σε συντοµότερο χρόνο κάλυψη από το Δηµόσιο, του αρ-
χικού µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή αυτής, εγγρα-
φοµένων των αντίστοιχων πιστώσεων στους σχετικούς
προϋπολογισµούς.

Άρθρο 4
Έσοδα

1. Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από ετήσια ε-
πιχορήγηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων,
από επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, από
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενω-
σιακούς πόρους στο πλαίσιο του σκοπού της ή αντιστοί-
χως πόρους διεθνών οργανισµών, από δωρεές, κληρονο-
µιές, κληροδοσίες, από την εκµετάλλευση της περιου-
σίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αµοιβές ή
διαχειριστικές αµοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει,
από την εκµίσθωση ή παραχώρηση χώρων ή εγκαταστά-
σεων και από οποιαδήποτε άλλη νόµιµη πηγή κατά την
άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών
της. 

2. Η Εταιρεία δύναται να αποδέχεται και να προβαίνει
σε χορηγίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο
της αποστολής της και για την επιτυχή εκπλήρωση του
σκοπού και των στόχων της.

Άρθρο 5
Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συµπίπτει µε
το ηµερολογιακό έτος.

2. Ο προϋπολογισµός και ο απολογισµός εγκρίνονται
από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δυ-
νατή η ανακατανοµή των κονδυλίων του προϋπολογι-
σµού. Για την αύξηση του προϋπολογισµού απαιτείται έ-
γκριση του συνολικού προϋπολογισµού.

4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση
και η λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών και κάθε
άλλο θέµα σχετικό µε την οικονοµική διαχείριση της Ε-
ταιρείας ρυθµίζονται µε κανονισµούς που καταρτίζονται
από το Διοικητικό της Συµβούλιο.

Άρθρο 6 
Οικονοµικός έλεγχος

Η οικονοµική διαχείριση της Εταιρείας υπόκειται σε ε-
τήσιο έλεγχο από νόµιµους ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλ-
λουν την έκθεσή τους στο Διοικητικό Συµβούλιο και στον
εποπτεύοντα Υπουργό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 7

Διοίκηση - Εκπροσώπηση

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι πεντα-
µελές, περιλαµβανοµένου του Προέδρου και του Διευθύ-
νοντος Συµβούλου.

2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται µε α-
πόφαση του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υπουργού για
τετραετή θητεία. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
µπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όµως θητεία
δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τον χρόνο τριών θητειών.
Η θητεία των απερχόµενων µελών του Διοικητικού Συµ-
βουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τον ορισµό των
νέων.

3. Αν µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου παύσει να µε-
τέχει σε αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης ή
εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται
νέο µέλος σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της
θητείας. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει και λει-
τουργεί νόµιµα, εφόσον τα λοιπά µέλη αρκούν για τον
σχηµατισµό απαρτίας και πάντως για διάστηµα το οποίο
δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες.

4. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών
του, µε απόφαση που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψη-
φία των παρόντων και αντιπροσωπευόµενων µελών του,
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραµµατέα αυ-
τού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα εκτελεστικά και
τα µη εκτελεστικά µέλη αυτού.

5. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της
Εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον
µία (1) φορά κάθε µήνα ύστερα από πρόσκληση του Προ-
έδρου. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως ε-
κτός της έδρας του σε άλλον τόπο είτε στην ηµεδαπή εί-
τε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή του παρί-
στανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανέ-
να δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης
και στη λήψη αποφάσεων.

6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόε-
δρο ή τον αναπληρωτή του µε έγγραφη πρόσκληση που
περιλαµβάνει τον τόπο, τη µέρα και ώρα, καθώς και τα
θέµατα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται
στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δύο (2) τουλάχι-
στον εργάσιµες µέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περί-
πτωση έκτακτης ανάγκης, η συνεδρίαση µπορεί να πραγ-
µατοποιείται αυθηµερόν µετά από πρόσκληση που κοινο-
ποιείται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µε κάθε
πρόσφορο τρόπο.

7. Στην πρόσκληση αναγράφονται µε σαφήνεια και τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη α-
ποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται όλα
τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντι-
λέγει στη λήψη αποφάσεων.

8. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να ορίσει τακτή
µέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύ-
γκληση µε έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικη-
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τικού Συµβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συµ-
βούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συµφέρον της Εται-
ρείας ή µετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2)
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου προς αυτόν, ο οποίος
υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο µέ-
σα σε προθεσµία επτά (7) ηµερών από την υποβολή της
αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του α-
ναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συµβούλιο,
µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύ-
γκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύ-
γκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συµβούλιο,
µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του ε-
πταηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα
λοιπά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά τα α-
νωτέρω αίτησή τους, µε ποινή απαραδέκτου, αναφέρο-
νται µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχολη-
θεί το Διοικητικό Συµβούλιο. 

9. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόµενο, αναπληρώνει
ως προς τις µη εκτελεστικές του αρµοδιότητες άλλος
προς τούτο εξουσιοδοτηµένος σύµβουλος. Το Διοικητι-
κό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται
τρία (3) τουλάχιστον µέλη του, µεταξύ των οποίων ο Δι-
ευθύνων Σύµβουλος, και αποφασίζει µε απλή πλειοψη-
φία των παρόντων. Σύµβουλος που απουσιάζει για οποι-
ονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπρο-
σωπεύεται από άλλον σύµβουλο, που τον διορίζει ο α-
πών µε επιστολή του στο Διοικητικό Συµβούλιο. Σε καµιά
όµως περίπτωση δεν µπορεί ένα µέλος του συµβουλίου
να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συµβού-
λους. Το έργο του Διοικητικού Συµβουλίου επικουρεί Νο-
µικός Σύµβουλος, µε αναπληρωτή του τον Διευθυντή της
Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρείας. Οι ως άνω Νοµικός
Σύµβουλος και Διευθυντής της Νοµικής Υπηρεσίας ορί-
ζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και παρί-
στανται στις συνεδριάσεις του, δύναται δε να είναι δικη-
γόροι µε έµµισθη εντολή.

10. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα µέλη
συµπεριλαµβανοµένου του Γραµµατέα. Αντίγραφο ή α-
πόσπασµα των πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου ε-
πικυρώνεται από τον Πρόεδρο ή τον νόµιµο αναπληρωτή
του ή τον Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου. Κανέ-
νας σύµβουλος δεν µπορεί να αρνηθεί την υπογραφή
του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία ήταν παρών, έ-
χει όµως το δικαίωµα να απαιτήσει την καταχώριση της
γνώµης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη
µε τη ληφθείσα απόφαση.

11. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ή της
Γενικής Συνέλευσης, µετά από εισήγηση του Διοικητικού
Συµβουλίου, µπορεί να ανατεθεί σε ένα οποιοδήποτε µέ-
λος του, εκτός του Προέδρου, η άσκηση εκτελεστικών
αρµοδιοτήτων (Εντεταλµένος Σύµβουλος) και να εξειδι-
κεύονται οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του ανατί-
θενται. Με όµοια απόφαση µπορεί να ανατίθεται η άσκη-
ση όλων ή µερικών από τα δικαιώµατα και τις εξουσίες
του Διοικητικού Συµβουλίου, που σχετίζονται µε τη διοί-
κηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε έ-
να ή περισσότερα φυσικά, ή νοµικά πρόσωπα, ανεξάρτη-
τα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι µέλη του. 

12. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα
και απέναντι σε κάθε αρχή ή νοµικό ή φυσικό πρόσωπο
από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, τον Ε-
ντεταλµένο Σύµβουλο κατά το µέτρο των αρµοδιοτήτων
του ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για τη συγκεκριµένη
περίπτωση πρόσωπο. Στο πλαίσιο του νόµου και του Κα-

ταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συµβούλιο µπο-
ρεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα
ή περισσότερα µέλη του, σε υπαλλήλους της Εταιρείας
ή άλλα εκτός Εταιρείας τρίτα πρόσωπα, παρέχοντας σε
αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Η Εταιρεία αναλαµβάνει
έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, µε την υ-
πογραφή κάτω από την εταιρική επωνυµία του κατά το
προηγούµενο άρθρο εκπροσώπου της. Το Διοικητικό
Συµβούλιο µπορεί να παράσχει δικαίωµα υπογραφής σε
Συµβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας,
καθορίζοντας το πλαίσιο, τους όρους, την έκταση και τα
χρονικά όρια της εξουσίας τους.

13. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφα-
σίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εται-
ρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει
επιδίωξη του σκοπού της. Πράξεις του Διοικητικού Συµ-
βουλίου, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,
δεσµεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός
αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού
ή, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων, δεν µπορού-
σε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών
που αίρουν τη δέσµευση της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα
προηγούµενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνι-
στά απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιό-
τητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τρο-
ποποιήσεις του. Περιορισµοί της εξουσίας του Διοικητι-
κού Συµβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους α-
κόµα και αν έχουν υποβληθεί σε δηµοσιότητα.

14. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, οι διευθυντές
και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται
να ασκούν κατ’ επάγγελµα, είτε µόνοι είτε σε συνεργα-
σία µε τρίτους, όλους ή µερικούς από τους επιδιωκόµε-
νους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες
παρεµφερείς µε τους σκοπούς αυτούς ή να µετέχουν ως
οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοι-
ους σκοπούς χωρίς προηγούµενη άδεια της Γενικής Συ-
νέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης
αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωµα αποζηµίωσης, και ο υ-
πεύθυνος, αν είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου,
εκπίπτει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται
οι αµοιβές των εκτελεστικών µελών του Δ.Σ. και οι απο-
ζηµιώσεις που καταβάλλονται στα υπόλοιπα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 8
Πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο διορίζεται αµέσως µε-
τά τη θέση σε ισχύ του παρόντος µε απόφαση του επο-
πτεύοντος την Εταιρεία Υπουργού, η οποία δηµοσιεύε-
ται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τον αυτόν
τρόπο πληρούνται οι θέσεις του Διοικητικό Συµβουλίου
που τυχόν θα κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη
διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συµβουλί-
ου. Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την Ε-
ταιρεία µέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συ-
νέλθει για να εγκρίνει τις οικονοµικές καταστάσεις της
τρίτης εταιρικής χρήσης, εκτός αν η θητεία αυτού τερµα-
τισθεί οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης.
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Άρθρο 9
Αρµοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας εί-
ναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασί-
ζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι απο-
φάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιά-
ζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφα-
σίζει για:
α. την τροποποίηση του καταστατικού, 
β. την αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου,
γ. την εκλογή µελών Διοικητικού Συµβουλίου, 
δ. την εκλογή ελεγκτών, 
ε. την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσε-

ων, 
στ. τη διάθεση των ετησίων κερδών, 
ζ. τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση,

παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και
η. τον διορισµό εκκαθαριστών.
3. Στην παρ. 2 δεν υπάγονται οι αποφάσεις εκείνες, οι

οποίες, µε το παρόν Καταστατικό ή µε απόφαση της Γε-
νικής Συνέλευσης λαµβάνονται από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο.

Άρθρο 10
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται πάντα
από το Διοικητικό Συµβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συ-
νέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας µία (1) φορά
τον χρόνο το αργότερο έως τη 10η ηµερολογιακή ηµέρα
του ένατου µήνα µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο, όποτε κρίνει αναγκαίο, δύ-
ναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συ-
νεδρίαση. 

3. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές
συνελεύσεις και αυτές που θεωρούνται ως τέτοιες, πρέ-
πει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες προ
της ηµεροµηνίας που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση αυ-
τή. Η ηµέρα της δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενι-
κής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης αυτής δεν
υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περι-
λαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, τη χρονολογία και την
ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης, καταχωρείται στη µερίδα της στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τοιχοκολλάται σε εµφα-
νή θέση του καταστήµατος της Εταιρείας.

5. Η Εταιρεία υποχρεούται, όπως υποβάλλει στο
Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από κάθε
Γενική Συνέλευση των µετόχων αυτής, επικυρωµένο α-
ντίγραφο της ηµερήσιας διάταξης µε επεξηγηµατική έκ-
θεση για τα θέµατα που αναγράφονται σ’ αυτήν. Η πρό-
σκληση των επαναληπτικών γενικών Συνελεύσεων ανα-
κοινώνεται, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τουλά-
χιστον δέκα (10) ηµέρες νωρίτερα.

6. Η Εταιρεία υποχρεούται, όπως µετά από κάθε Γενι-
κή Συνέλευση των µετόχων αυτής, υποβάλλει στο
Γ.Ε.ΜΗ., εντός είκοσι (20) ηµερών, επικυρωµένο αντί-
γραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 11
Πρόεδρος - Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου προεδρεύει
στη Συνέλευση προσωρινά, εκλέγει δε έναν Γραµµατέα
µέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστι-
κός κατάλογος αυτών που δικαιούνται να µετάσχουν στη
Συνέλευση µετόχων και εκλέγει το οριστικό προεδρείο,
που αποτελείται από έναν Πρόεδρο και έναν Γραµµατέα
που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Η εκλογή του Προ-
έδρου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε µυστική ψηφο-
φορία, εκτός και αν οµόφωνα η Γενική Συνέλευση προτι-
µήσει τη χωρίς ψηφοφορία εκλογή του.

Άρθρο 12
Θέµατα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ-
σης περιορίζονται στα θέµατα που περιλαµβάνει η δηµο-
σιευµένη ηµερήσια διάταξη. Η ηµερήσια διάταξη καταρ-
τίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
Συζήτηση εκτός από τα θέµατα της ηµερήσιας διάτα-

ξης δεν επιτρέπεται, εκτός από τροπολογίες επί των
προτάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και προτάσεων
για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης. 

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους
τους µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί
µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόµη και αν δεν
έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαµβάνονται κατά
τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ει-
δικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της Συνέλευσης. Το βιβλίο
πρακτικών µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγρα-
φα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υ-
ποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα
µε την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών
της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόε-
δρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 13
Τακτικός έλεγχος - Ορκωτοί Ελεγκτές

1. Προκειµένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γε-
νική Συνέλευση της Εταιρείας σχετικά µε τις ετήσιες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της και τις ενοποιηµέ-
νες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν
αυτές ελεγχθεί προηγουµένως από ορκωτό ελεγκτή λο-
γιστή και να έχει εκδοθεί από αυτόν πιστοποιητικό ελέγ-
χου. Επίσης, προκειµένου να δηµοσιοποιηθούν οι εξαµη-
νιαίες ενδιάµεσες, εταιρικές και ενοποιηµένες, χρηµατο-
οικονοµικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υποβληθεί σε
επισκόπηση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει συ-
νταχθεί από αυτόν έκθεση ελέγχου. Το πιστοποιητικό ε-
λέγχου και οι εκθέσεις ελέγχου περιέχουν τις αναφορές
που κάθε φορά προβλέπουν ο νόµος και οι κανονιστικές
πράξεις που εκδίδονται κατ’  εξουσιοδότηση αυτού. 

2. Για τον σκοπό του άρθρου αυτού εκλέγεται κάθε
χρόνο από τη Γενική Συνέλευση µια Εταιρεία ή κοινο-
πραξία ελεγκτών, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις των
νόµων 4336/2015 (Α΄ 94) και 4449/2017 (Α΄ 7) και τη
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σχετική κείµενη νοµοθεσία. Η εκλογή αυτή ανακοινώνε-
ται εγγράφως προς την εκλεγείσα Εταιρεία, η οποία ορί-
ζει εντός µηνός από τη λήψη της εντολής έναν ή περισ-
σότερους ελεγκτές, στους οποίους αναθέτει την ευθύνη
του ελέγχου. 

3. Ο ορισθείς για τον τακτικό έλεγχο, σύµφωνα µε την
παρ. 2 ορκωτός ελεγκτής λογιστής παρακολουθεί τη λο-
γιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας κατά
τη διάρκεια της χρήσης για τον έλεγχο της οποίας έχει
ορισθεί. Η εκλεγείσα Εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών
δύναται να αναθέτει το έργο του τακτικού ελέγχου σε
περισσότερους του ενός ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Στην περίπτωση αυτήν, την ευθύνη αναλαµβάνουν από
κοινού και εις ολόκληρον οι ορισθέντες ελεγκτές λογι-
στές, οι οποίοι και υπογράφουν από κοινού τα πιστοποι-
ητικά ελέγχου ή τις εκθέσεις ελέγχου, καθώς και οποιο-
δήποτε άλλο έγγραφο ή κατάσταση. 

4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κατά τη διάρκεια της
χρήσης οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και δια-
χειριστική κατάσταση της Εταιρείας και για τον σκοπό
αυτόν λαµβάνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασµού ή εγ-
γράφου, στα οποία περιλαµβάνονται και τα πρακτικά της
Γενικής Συνέλευσης και του διοικητικού συµβουλίου της
Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτή εταιρειών. 

5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να παρίστα-
ται στην τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων και να
παρέχει κάθε πληροφορία που του ζητείται σχετικά µε
τον έλεγχο της Εταιρείας. 

6. Ο ελεγκτής δικαιούται µε αίτησή του προς το Διοι-
κητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, να ζητήσει τη σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτήν, η
συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό
Συµβούλιο εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της
αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείµε-
νο ηµερήσιας διάταξης τα θέµατα που περιέχονται στην
αίτηση. 

Άρθρο 14
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας. Αρχί-
ζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεµβρίου κάθε
έτους. 

Άρθρο 15 
Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, ε-
τήσιες και ενδιάµεσες, συντάσσονται κατά τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και δηµοσιο-
ποιούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατά-
ξεις, καθώς και σύµφωνα µε τις κανονιστικές πράξεις, οι
οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των νόµων αυ-
τών. 

Άρθρο 16 
Θεώρηση καταστάσεων

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη από-
φαση πάνω στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3)
διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριµένα από: 

α. τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή τον α-
ναπληρωτή του, 
β. τον Διευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο και, σε

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιό-
τητά του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω προσώπων,
από ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται
από αυτό, και 
γ. τον κατά νόµον υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιηµένο

από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδει-
ας Α΄ τάξης για τη σύνταξη χρηµατοοικονοµικών κατα-
στάσεων. 

2. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη
νοµιµότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηµα-
τοοικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν έγ-
γραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 

Άρθρο 17 
Έκθεση διαχείρισης

1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται
κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική
Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, ετήσια ή ενοποιηµένη,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018
(Α΄ 104) και, στο µέτρο που εφαρµόζεται, στο άρθρο 153
του ν. 4548/2018. 

2. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συµ-
βουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να
παρέχει σαφή και πραγµατική εικόνα της εξέλιξης και
των επιδόσεων των εργασιών ή δραστηριοτήτων και της
οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, πληροφορίες για τους
κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που αντιµε-
τωπίζει, καθώς και για την προβλεπόµενη πορεία της Ε-
ταιρείας στους τοµείς δραστηριότητάς της.
Επίσης στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρεται

και κάθε άλλο σηµαντικό γεγονός που έχει συµβεί µέσα
στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της χρήσης µέχρι την
ηµέρα υποβολής της έκθεσης. 

3. Στην έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνεται ως ειδικό
τµήµα αυτής και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που
συντάσσεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 152 του
ν. 4548/2018 και, στο µέτρο που εφαρµόζεται, στην παρ.
3 του άρθρου 153 του ν. 4548/2018. 

Άρθρο 18
Δηµοσιότητα

1. Εντός είκοσι (20) ηµερών από την έγκρισή τους από
την τακτική Γενική Συνέλευση δηµοσιεύονται στο ΓΕΜΗ
οι νόµιµα εγκεκριµένες από την τακτική Γενική Συνέλευ-
ση ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, η έκθεση
διαχείρισης και η γνώµη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελε-
γκτικής Εταιρείας, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις δια-
τυπώσεις της παρ. 1 του άρθρου 149 του ν. 4548/2018
(Α΄ 104). 

2. Όπου βάσει της κείµενης νοµοθεσίας απαιτείται
γνώµη ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετή-
σιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και η έκθεση δια-
χείρισης δηµοσιεύονται µε τη µορφή και το περιεχόµενο
βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική ε-
ταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνο-
δεύονται επίσης, από το πλήρες κείµενο της έκθεσης ε-
λέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνού-
νται την έκφραση γνώµης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει

13



να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δηµοσιευόµενες
οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από
το δηµοσιευόµενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 

3. Οι εγκεκριµένες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές κατα-
στάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόµενες από τον
νόµο εκθέσεις της Εταιρείας αναρτώνται στην ιστοσελί-
δα της Εταιρείας και παραµένουν προσβάσιµες για χρο-
νικό διάστηµα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη
δηµοσίευσή τους.

Άρθρο 19
Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:
α. όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν

προηγούµενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η
παράταση της διάρκειάς της,
β. µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνε-

ται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία ή 
γ. εφόσον κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς

και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης,
λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την
κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης µε δικαστική απόφαση,
σύµφωνα µε τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018
(Α΄ 104).

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του κατα-
βεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συµ-
βούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευ-
ση, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της
χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου µέτρου.

4. Εάν η Εταιρεία λυθεί, λόγω παρόδου του χρόνου
διάρκειάς της ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή
εάν µετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συµβιβα-
σµός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύ-
σεως διατάξεις δύναται αυτή να αναβιώσει µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης. 

5. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύ-
ση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περ. α΄
της παρ. 1, το Διοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκα-
θαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά,
µέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέ-
λευση. Στην περ. β΄ της παρ. 1, η Γενική Συνέλευση µε
την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτω-
ση της παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστή-
ριο µε την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρεί-
ας.

6. Η εκκαθάριση διενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα
168 επ. του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20
Στελέχωση - Εσωτερική λειτουργία

1. Στην Εταιρεία συστήνονται σαράντα (40) θέσεις
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και τέσσερις (4) θέσεις δικηγό-
ρων µε έµµισθη εντολή. Η κατανοµή των παραπάνω θέ-
σεων ανά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα γίνεται µε
τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Η πρόσληψη για
την πλήρωση των θέσεων πραγµατοποιείται κατόπιν έ-
γκρισης της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 µε την έκδοση σχε-
τικής προκήρυξης ύστερα από έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., από

τον πρόεδρο του Δ.Σ. µετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Ε-
ταιρείας. Η συνολική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης
και της αξιολόγησης των αιτήσεων, διενεργείται από την
Εταιρεία, επιφυλασσοµένης της αρµοδιότητας του
Α.Σ.Ε.Π. για τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας της
προκήρυξης και του κατ’ ένσταση ελέγχου των προσωρι-
νών πινάκων κατάταξης. Η πρόσληψη µε σχέση έµµι-
σθης εντολής πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στον Κώδικα Δικηγόρων. 

2. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού
µόνιµου και µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143). Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, οι α-
ποσπάσεις διενεργούνται µε απόφαση του αρµόδιου για
θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Διευθύνων
Σύµβουλος της Εταιρείας µετά από σχετική εισήγηση
του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώ-
µη των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων του φορέα
προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου
Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του
Δηµάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα.

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε τρία
(3) έτη, µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της από-
σπασης µία φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και
έκδοσης σχετικής απόφασης του Διευθύνοντος Συµβού-
λου της Εταιρείας και σύµφωνη γνώµη του Δ.Σ.. 

Για το χρονικό διάστηµα της απόσπασης οι υπάλληλοι
διατηρούν το σύνολο των τακτικών αποδοχών της οργα-
νικής τους θέσης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις καταβολής τους και η δαπάνη µισθοδοσίας και
επιπλέον αµοιβών βαρύνει την Εταιρεία. Ο χρόνος υπη-
ρεσίας των αποσπασµένων λογίζεται για κάθε συνέπεια
ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Στην έν-
νοια του προσωπικού της παρούσας περιλαµβάνονται
και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή, που υπηρετούν
στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης της περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και στις επιχει-
ρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3429/2005
(Α΄ 314). 

3. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταµένων Γενι-
κών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Εταιρείας, δηµο-
σιεύεται σχετική προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Εται-
ρείας. Η προκήρυξη εκδίδεται µε απόφαση του Δ.Σ. της
Εταιρείας και περιέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσό-
ντα, που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόµενοι για τις
θέσεις. Στη διαδικασία αυτήν, µπορούν να συµµετέχουν
πρόσωπα προερχόµενα είτε από τον δηµόσιο είτε από
τον ιδιωτικό τοµέα,  συµπεριλαµβανοµένου και του προ-
σωπικού που υπηρετεί ήδη στην Εταιρεία. Η αξιολόγηση
των αιτήσεων πραγµατοποιείται από Τριµελή Επιτροπή,
η οποία συστήνεται προς τον σκοπό αυτόν από την Εται-
ρεία και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. αυτής. Η επιλογή
του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται µε απόφαση
του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υπουργού, µεταξύ των
τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, µετά από εισήγη-
ση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η θητεία των Προϊσταµένων
Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων ορίζεται στα τρία
(3) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης άλλη µία φορά για α-
κόµη τρία (3) έτη, µε απόφαση του εποπτεύοντος την ε-
ταιρεία Υπουργού µετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Εται-
ρείας. Οι Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευ-
θύνσεων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
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και προΐστανται όλων των υπηρεσιών των Γενικών Διευ-
θύνσεων και Διευθύνσεων τους. Σε περίπτωση, που για
την παραπάνω θέση επιλεγεί πρόσωπο που προέρχεται
από τον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο
άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), τούτο τελεί σε ανα-
στολή καθηκόντων για χρόνο ίσο µε τη θητεία του Προϊ-
σταµένου της Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης. Η πρό-
σληψη δικηγόρου στη θέση του Προϊσταµένου της  Γενι-
κής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης συνεπάγεται αναστολή
του δικηγορικού λειτουργήµατος. Για την εφαρµογή της
παρούσας εκδίδεται κοινή απόφαση του εποπτεύοντος
Υπουργού, του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, µε την οποία προσδιορίζεται ο ανώτα-
τος αριθµός θέσεων Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσε-
ων και Διευθύνσεων. 

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονοµικών και
του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού καθορίζονται
οι αποδοχές του προσωπικού της παρ. 3, καθώς και πο-
σοστό της επιπλέον ανταµοιβής επί του µισθολογικού
κόστους, το οποίο αποδίδεται στο προσωπικό της εται-
ρείας «Μετάβαση Α.Ε.» σε περίπτωση επίτευξης στό-
χων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Κανονισµό Λει-
τουργίας της. 

5. Η Εταιρεία δύναται, επίσης να αναθέτει καθήκοντα
συµβούλων σε ηµεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένης της ανάθεσης διοίκη-
σης και του συντονισµού των πάσης φύσεως δραστηριο-
τήτων που εµπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας. Οι
αναθέσεις του πρώτου εδαφίου γίνονται µε αποφάσεις
του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και υπογραφή
σχετικών συµβάσεων.

6. Κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας ανατί-
θενται σε νοµικό πρόσωπο µε εξειδικευµένη εµπειρία ο
σχεδιασµός και η οργάνωση της διοικητικής δοµής της
Εταιρείας, ο σχεδιασµός και ο συντονισµός των υποστη-
ρικτικών δοµών και ο ορισµός και η κάλυψη των αναγκών
της Εταιρείας σε ανθρώπινο δυναµικό. Με απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζονται οι επιµέρους υπη-
ρεσίες των ανωτέρω πεδίων που παρέχονται από το α-
νωτέρω νοµικό πρόσωπο. 

Άρθρο 21
Εσωτερικοί Κανονισµοί

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας
της Εταιρείας, µε τον οποίο καθορίζονται ζητήµατα σχε-
τικά µε την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ε-
ταιρείας, καθώς και τυχόν ειδικότερα µισθολογικά ζητή-
µατα στο πλαίσιο του άρθρου 16 του παρόντος νόµου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εται-
ρείας, που λαµβάνεται ύστερα από γνώµη της Ενιαίας Α-
νεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), εγκρίνεται κατά παρέκκλιση
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και υπό την επιφύλαξη της ε-
νωσιακής νοµοθεσίας, Κανονισµός Προµηθειών µε τον
οποίο καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες ανάθεσης και
εκτέλεσης των µελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έρ-
γων και εργασιών, προµηθειών κινητών πραγµάτων, εξο-
πλισµού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, µι-
σθώσεων, καθώς και η διαδικασία για την εξέταση των

οικείων ενστάσεων. Ο εγκεκριµένος Κανονισµός Προµη-
θειών της εταιρείας δηµοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ι-
στοσελίδα της Εταιρείας. Για τις διαδικασίες ανάθεσης
προµηθειών, υπηρεσιών µελετών και έργων, µε αξία άνω
των ορίων που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 22
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου - 
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί Σύστηµα Εσωτε-
ρικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί το σύνολο των διαδι-
κασιών που τίθενται σε εφαρµογή από το Διοικητικό
Συµβούλιο, τη Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της
Εταιρείας, µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικό-
τητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών,
την αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
και τη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και
κανονισµούς. 

2. Στην Εταιρεία συστήνεται Υπηρεσία Εσωτερικού Ε-
λέγχου που ασκεί τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγ-
χου, η οποία είναι ανεξάρτητη, αντικειµενική, διαβεβαιω-
τική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασµένη να
προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Ε-
ταιρείας. Η βασική της αποστολή είναι να βοηθά την Ε-
ταιρεία να επιτύχει τους στόχους της, προσφέροντας
µια συστηµατική επιστηµονική προσέγγιση για την απο-
τίµηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δια-
δικασιών διαχείρισης των κινδύνων, των συστηµάτων ε-
σωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυ-
βέρνησης.

3. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από
τουλάχιστον έναν (1) εσωτερικό ελεγκτή, που ορίζεται
από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, κατόπιν σχετικής
εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

4. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθη-
κόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχι-
κά σε καµία άλλη υπηρεσιακή µονάδα της Εταιρείας και
εποπτεύονται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρεί-
ας. Οι οριζόµενοι ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν αποκτούν
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες
τους µε σύµβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Άρθρο 23
Σύναψη δανείων

Για τη χρηµατοδότηση των σκοπών της, η Εταιρεία δύ-
ναται να συνάπτει δάνεια µε τη σύµφωνη γνώµη του Υ-
πουργού Οικονοµικών από ηµεδαπές ή αλλοδαπές τρά-
πεζες ή από οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και να εισηγεί-
ται στις αρµόδιες αρχές την έκδοση οµολογιακών δανεί-
ων, των οποίων η διάρκεια, το επιτόκιο και οι όροι θα έ-
χουν προηγουµένως εγκριθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Ο Υπουργός Οικονοµικών εξουσιοδοτείται να
παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ της
Εταιρείας, όταν κρίνεται αναγκαίο και πάντως εντός του
ενωσιακού και εθνικού νοµοθετικού πλαισίου περί κρατι-
κών ενισχύσεων.»
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Άρθρο 16
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄

1. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα Δίκαιης Ανα-
πτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) Υπουργού δύναται να κα-
θορισθούν, συµπληρωθούν και εξειδικευθούν οι αρµοδιό-
τητες των Τµηµάτων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του
άρθρου 4, οι θέσεις ευθύνης, καθώς και η κατανοµή του
προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ στις επιµέρους
Διευθύνσεις, Τµήµατα και τις άλλες οργανικές µονάδες
αυτής. 

2. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 9 µε α-
πόφασή του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, δύναται να εξουσιοδοτεί τους προϊσταµέ-
νους των οργανικών µονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας
ΔΑΜ να υπογράφουν κατηγορίες πράξεων που σχετίζο-
νται µε αυτήν. 

3. Με κοινή απόφαση του αρµοδίου για θέµατα ΔΑΜ Υ-
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από ει-
σήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, καθο-
ρίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του άρθρου 11,
που προσλαµβάνεται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου και σχέση έµµισθης εντολής, η µέθοδος
και το σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και ο
προσδιορισµός επιπλέον ανταµοιβής συγκεκριµένου πο-
σοστού επί του µισθολογικού κόστους του προσωπικού
της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 11 συµπεριλαµ-
βανοµένου του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής
του άρθρου 5, σε περίπτωση επίτευξης στόχων, λαµβά-
νοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθµό ευ-
θύνης εκάστου. 

4. Με απόφαση του αρµοδίου για θέµατα ΔΑΜ Υπουρ-
γού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρε-
σίας ΔΑΜ, κατανέµονται οι θέσεις και το προσωπικό της
παρ. 1 του άρθρου 11, στις οργανικές µονάδες της Ειδι-
κής Υπηρεσίας ΔΑΜ, καθώς και οι θέσεις του προσωπι-
κού των οργανικών µονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.

5. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουρ-
γού ορίζονται ο αριθµός των θέσεων του προσωπικού
της παρ. 2 του άρθρου 11, που συστήνονται για τη στε-
λέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, η κατανο-
µή αυτών στις επιµέρους οργανικές µονάδες αυτής και
τα απαιτούµενα προσόντα.

6. Η διάθεση των πιστώσεων του άρθρου 13 γίνεται µε
απόφαση του αρµοδίου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού και η
διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον
Διοικητή του άρθρου 9 ως κύριο διατάκτη.

7. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουρ-
γού, καθορίζονται η διαδικασία σύστασης και συγκρότη-
σης των Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 14, τα µέλη
τους, οι αρµοδιότητές τους, η θητεία τους, η διαδικασία
αξιολόγησης των αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης
των αιτήσεων, η διαδικασία καθορισµού των τιµών µί-
σθωσης των ακινήτων της παρ. 4 του ως άνω άρθρου, η
διαδικασία µίσθωσης ακινήτων, καθώς και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 14.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουργού, καθορίζεται το ύ-
ψος της αµοιβής των µελών των Επιτροπών της παρ. 1
του άρθρου 14.

8. Με απόφαση του αρµόδιου για θέµατα ΔΑΜ Υπουρ-
γού, κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα της επένδυ-
σης, που υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ του
άρθρου 2, δύναται να χαρακτηρίζονται ως Έργα ΔΑΜ, τα

έργα, οι επενδύσεις και τα αναπτυξιακά σχέδια της παρ.
2 του άρθρου 14.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΟΡΟΙ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 17
Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια εντός 
των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης - 

Τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 4759/2020

Στο άρθρο 155 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), περί Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) και Ειδικών Πολεοδοµικών
Σχεδίων (ΕΠΣ): α) η αναφορά του πρώτου εδαφίου της
περ. β΄ της παρ. 1 στον Δήµο Μεγαλόπολης εξειδικεύε-
ται, β) τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 διαµορφώνο-
νται ως αυτοτελής παρ. 2, γ) στη σύναψη της προγραµ-
µατικής σύµβασης της παρ. 3 συµπράττει και ο Υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και στις Ειδικές Γνωµο-
δοτικές Επιτροπές προστίθενται εκπρόσωποι των Περι-
φερειών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης
(ΕΣΔΙΜ), δ) η αρµοδιότητα σύναψης της προγραµµατι-
κής σύµβασης της παρ. 4 µετατίθεται στο Υπουργείο Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και την ανώνυµη εταιρεία µε
την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.), ε) στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 προστίθενται τα τοπογραφικά διαγράµµατα
των αναβαθµιζόµενων εκτάσεων, η προγραµµατική σύµ-
βαση της ίδιας παραγράφου περιορίζεται ως προς τις α-
παλλοτριώσεις, και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 155
Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) - 
Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)

1. Χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης»
(Ζ.ΑΠ.):

α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, µε την ονοµασία
«Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης)
και «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρι-
νας), αντίστοιχα.

β. Ο Δήµος Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότη-
τας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε την ο-
νοµασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Μεγαλόπολης»
(Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης).

2. Χαρακτηρίζονται ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών
Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπο-
λης οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και
µονάδων παραγωγής ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που βρί-
σκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ..

Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται
δράσεις και προγράµµατα, υλοποιούνται παρεµβάσεις
και λαµβάνονται µέτρα για την εξυπηρέτηση των σκο-
πών της δίκαιης αναπτυξιακής µετάβασης των λιγνιτικών
περιοχών.

3. Με προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και της Ανώνυµης Εταιρείας
µε την επωνυµία Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
(Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η
διενέργεια διαγωνισµών για την εκπόνηση των µελετών
των Ειδικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) εντός των
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ανωτέρω Ζ.ΑΠ. µε δαπάνες της εταιρείας και να καθορί-
ζονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας, συµπεριλαµ-
βανοµένων των αρµοδιοτήτων των Ειδικών Γνωµοδοτι-
κών Επιτροπών του επόµενου εδαφίου κατά την προε-
τοιµασία, ανάθεση και εκτέλεση των συµβάσεων µελε-
τών. Με απόφαση του αρµοδίου για θέµατα ΔΑΜ Υπουρ-
γού συγκροτούνται Ειδικές Γνωµοδοτικές Επιτροπές α-
πό στελέχη του Υπουργείου και από εκπροσώπους των
Περιφερειών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης
που συνοδεύουν το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027
για να υποστηρίζουν τα αρµόδια όργανα της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ως αναθέτουσας αρχής κατά την προετοιµασία και υλο-
ποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση
των συµβάσεων µελετών. Η παραλαβή των µελετών για
τα Ε.Π.Σ. των Ζ.ΑΠ. διενεργείται µετά τη σύµφωνη γνώ-
µη των ως άνω Ειδικών Γνωµοδοτικών Επιτροπών.

4. Με προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ανώνυµης εταιρείας
µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξια-
κής Μετάβασης» (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.) και τον διακριτικό
τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία κυ-
ρώνεται από τη Βουλή, δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η.
Α.Ε. η υλοποίηση των νέων χρήσεων γης και η αναβάθµι-
ση εκτάσεων, που είχαν περιέλθει στην κυριότητα ή τη
χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ε-
νέργειας από λιγνίτη και περιλαµβάνονται στις Ζ.ΑΠ.
του παρόντος.
Με την προγραµµατική σύµβαση προβλέπονται οι όροι

και οι προϋποθέσεις για την αναβάθµιση των εκτάσεων
των συνηµµένων τοπογραφικών διαγραµµάτων, από τη
Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις, η παρα-
κολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης, ο τρόπος κά-
λυψης των δαπανών των δράσεων και τα σχετικά χρηµα-
τοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος υπολογισµού των διαχειρι-
στικών δαπανών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κάλυψής τους, κα-
θώς και ο τρόπος µεταβίβασης στο Δηµόσιο της κυριότη-
τας των υποκείµενων εκτάσεων που είναι στην κυριότη-
τα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως και κάθε άλλου δικαιώµατος ή
υποχρέωσης που τις αφορά και κάθε άλλο ζήτηµα για
την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύµβασης.»

Άρθρο 18
Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια των περιοχών επέµβασης  -

Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 

1. Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν. 4447/2016 (Α΄ 241), περί Ειδικών Πολεοδοµικών Σχε-
δίων (Ε.Π.Σ.) των περιοχών επέµβασης, προστίθενται
νέα τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και η περ. α διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«α. Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών α-
νεξαρτήτως διοικητικών ορίων, που µπορεί να λειτουρ-
γήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραµµά-
των υπερτοπικής κλίµακας ή στρατηγικής σηµασίας, για
τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθµιση των χρήσεων γης
και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους καταρτίζονται Ει-
δικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.). Ε.Π.Σ. µπορεί να κα-
ταρτιστούν και: (α) για προγράµµατα αστικής ανάπλασης
ή περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιµετώπισης των συ-
νεπειών από φυσικές καταστροφές, (β) για περιοχές πα-
ρεµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων συγχρηµατοδο-

τούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) όπως οι Ολο-
κληρωµένες Χωρικές Παρεµβάσεις και (γ) σε περίπτωση
ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδοµικού σχε-
διασµού πρώτου επιπέδου από την Πολιτεία, λόγω κρίσι-
µων χωρικών προβληµάτων που επιβάλλουν την άµεση
αντιµετώπιση ή την αποτροπή δηµιουργίας τετελεσµέ-
νων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρ-
κεια πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Η περιοχή για την οποία καταρτίζεται ένα Ε.Π.Σ. ονο-

µάζεται περιοχή επέµβασης. Η περιοχή επέµβασης µπο-
ρεί να αποτελείται από διακριτά (µη όµορα) τµήµατα, ε-
φόσον µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων της υπάρχει λει-
τουργική ενότητα και εξυπηρετούνται οι στόχοι του
Ε.Π.Σ.. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή
είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία προέγκρισης της περ.
ε΄. Το σύνολο της δηµοτικής ενότητας που περιλαµβάνει
την περιοχή επέµβασης αποτελεί την ευρύτερη περιοχή
του Ε.Π.Σ.. Αν η περιοχή επέµβασης εµπίπτει στα διοικη-
τικά όρια περισσότερων δηµοτικών ενοτήτων, το σύνολο
των δηµοτικών ενοτήτων αποτελεί την ευρύτερη περιο-
χή του Ε.Π.Σ.. Εάν τα όρια της περιοχής επέµβασης ταυ-
τίζονται µε τα διοικητικά όρια µιας δηµοτικής ενότητας,
η συνολική έκταση του οικείου δήµου αποτελεί την ευ-
ρύτερη περιοχή της παρούσας.
Η περιοχή που περιβάλλει την περιοχή επέµβασης και

βρίσκεται σε άµεση συσχέτιση µε αυτήν λόγω της αλλη-
λεπίδρασης των πολεοδοµικών και λοιπών λειτουργιών
της, ονοµάζεται ζώνη άµεσης επιρροής.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, περί δια-
δικασίας σύνταξης και έγκρισης Ε.Π.Σ., προστίθεται περ.
δ΄ και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. α. Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Ε.Π.Σ.
γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ή από τον οικείο Δήµο ή την οικεία Περιφέρεια ή από τον
φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράµµατος.
Τα Ε.Π.Σ. υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περι-
βαλλοντικής Εκτίµησης.
β. Η έγκριση των Ε.Π.Σ. γίνεται µε προεδρικό διάταγµα

που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, ύστερα από γνώµη του Κεντρικού Συµ-
βουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων.
Για τις µητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσ-
σαλονίκης, αρµόδιο όργανο για τη γνώµη του προηγού-
µενου εδαφίου είναι το Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχε-
διασµού. Η αρµόδια υπηρεσία και τα αρµόδια Συµβούλια
ελέγχουν και την εναρµόνιση του περιεχοµένου των Ει-
δικών Πολεοδοµικών Σχεδίων µε τα Περιφερειακά Χω-
ροταξικά Πλαίσια, καθώς και τη συµβατότητα µε αντί-
στοιχα σχέδια (Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, Σχέδια Χω-
ρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, ΤΠΣ,
Ε.Π.Σ.) στην ίδια και σε όµορες δηµοτικές ενότητες. Με
το ανωτέρω προεδρικό διάταγµα εγκρίνονται επίσης οι
κατευθύνσεις, οι όροι και τα µέτρα για την προστασία
του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά
την εξειδίκευση και υλοποίηση των Ε.Π.Σ., σύµφωνα µε
τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων.
γ. Με το προεδρικό διάταγµα έγκρισης των Ε.Π.Σ. µπο-

ρεί να εγκρίνεται και το Ρυµοτοµικό Σχέδιο εφαρµογής,
όπου αυτό απαιτείται.
Αν ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πο-

λεοδοµικού Σχεδίου είναι κύριος της προς πολεοδόµηση
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έκτασης, η διαδικασία δηµοσιότητας της περ. β΄ της
παρ. 4 του άρθρου 10 παραλείπεται.
δ. Ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πο-

λεοδοµικού Σχεδίου της περ. α΄ µπορεί να είναι κύριος
µέρους ή του συνόλου της περιοχής επέµβασης. Ειδικά
για τις κατηγορίες Ε.Π.Σ. της παρ. 7, για την κυριότητα ή
διασφάλιση της περιοχής επέµβασης εφαρµόζονται οι
οικείες για κάθε κατηγορία διατάξεις.»

Άρθρο 19
Ποσοστό δόµησης εντός των Ζωνών 
Απολιγνιτοποίησης - Προσθήκη παρ. 3 

στο άρθρο 32 του ν. 4759/2020 

Στο άρθρο 32 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), περί εκτός
σχεδίου δόµησης, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 32
Εκτός σχεδίου δόµηση

1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως,
εκτός ορίων των νοµίµως υφισταµένων οικισµών προ
του έτους 1923, που στερούνται ρυµοτοµικού σχεδίου
και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρή-
σεις γης, όροι και περιορισµοί δόµησης από εργαλεία
πολεοδοµικού σχεδιασµού πρώτου επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟ-
ΟΑΠ, ΖΟΕ ή άλλα διατάγµατα χρήσεων γης) ή από δια-
τάγµατα που καθορίζουν όρους και περιορισµούς δόµη-
σης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγµατα της
παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923/16.8.1923
(Α΄ 228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29
του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24
του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) και του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) ή
αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισµού δια των οποίων
καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισµοί δόµη-
σης, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαί-
ου, καθώς και από τη νοµοθεσία, ιδίως δε το από
6.10.1978 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 538) και το από
24.5.1985 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 270), που δεν έρχο-
νται σε αντίθεση µε το παρόν. Στα γήπεδα αυτά, οι οικο-
δοµικές άδειες επιβαρύνονται µε τέλος πέντε τοις εκατό
(5%) επί του κόστους του συµβατικού προϋπολογισµού
του έργου ή πέντε τοις χιλίοις (5‰) στην περίπτωση που
γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισµού, το οποίο α-
ποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο, για τη χρηµατοδότηση
δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθµί-
ζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγο-
νός ότι δοµούνται περιοχές που κατ' αρχήν δεν προορί-
ζονται για δόµηση. Το ανωτέρω ποσό δεν µπορεί να υπο-
λείπεται των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ούτε και να
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

2. Στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως
και εκτός ορίων των νοµίµως υφισταµένων οικισµών προ
του έτους 1923, που στερούνται ρυµοτοµικού σχεδίου,
αλλά εντός περιοχών στις οποίες καθορίζονται χρήσεις
γης, όροι και περιορισµοί δόµησης από εργαλεία πολεο-
δοµικού σχεδιασµού πρώτου επιπέδου, οι επιτρεπόµε-
νες χρήσεις γης πρέπει να συνάδουν µε τα χωρικά και
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να
µην λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις χρήσεις γης
στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισµών και

εντός οργανωµένων µορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη
περιοχή. Στις περιοχές αυτές η αρτιότητα και οι όροι δό-
µησης που ορίζονται µε εργαλεία πολεοδοµικού σχεδια-
σµού πρώτου επιπέδου επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότε-
ροι από τους ισχύοντες για τα γήπεδα της παρ. 1. Ειδικά
ο συντελεστής δόµησης, η κάλυψη, το ύψος και ο όγκος
µπορούν να ορίζονται ευνοϊκότεροι για τη δόµηση από
τους αντίστοιχους όρους στα γήπεδα της παρ. 1 µέχρι
δέκα τοις εκατό (10%). Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αυτοί
δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθι-
στούν ευχερέστερη τη δόµηση, σε σχέση προς τους ι-
σχύοντες στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οι-
κισµών και εντός οργανωµένων µορφών ανάπτυξης
στην ευρύτερη περιοχή ή να οδηγούν στην εν τοις πράγ-
µασι δηµιουργία νέων οικισµών χωρίς εγκεκριµένο πολε-
οδοµικό σχέδιο.

3. Με τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) εντός
των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), το προβλεπόµε-
νο στην παρ. 2 ποσοστό για τον καθορισµό ευνοϊκότε-
ρων συντελεστών δόµησης, κάλυψης, ύψους και όγκου,
µπορεί να ανέρχεται κατ’ εξαίρεση έως τριάντα τοις εκα-
τό (30%) εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ. και έως είκοσι τοις ε-
κατό (20%) εκτός Πυρήνων Ζ.ΑΠ. αλλά εντός Ζ.ΑΠ.. Η
παρέκκλιση εγκρίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας έ-
γκρισης του Ε.Π.Σ..» 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 20
Υλοποίηση έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότητας 
Υψηλής Απόδοσης εντός Ζωνών Απολιγνιτοποίησης -

Τροποποίηση του άρθρου 156 του ν. 4759/2020 

Στο άρθρο 156 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), α) οι παρ. 1
και 5 αντικαθίστανται, β) προστίθενται παρ. 2Α και 6Α, γ)
στην παρ. 3 εξειδικεύονται οι σταθµοί για τους οποίους
χορηγούνται οριστικές προσφορές σύνδεσης και προστί-
θεται δεύτερο εδάφιο, δ) στην παρ. 7 εξειδικεύεται η πα-
ραποµπή στον ν. 4414/2016 (Α΄ 149), ε) στην παρ. 8 τρο-
ποποιούνται οι επιτρεπτές επεµβάσεις και προστίθενται
περ. α΄, β΄ και γ΄, και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:             

«Άρθρο 156 
Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 
σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)

1. Κάθε άδεια, έγκριση, γνώµη, καθώς και κάθε εν γέ-
νει διοικητική πράξη, δήλωση ή δικαιοπραξία για την α-
δειοδότηση, κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων Α-
νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συµπαραγω-
γής Ηλεκτρισµού - Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των
Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), ιδίως οι Αποφάσεις
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η χορήγη-
ση προσφορών όρων σύνδεσης και σύναψης σύµβασης
σύνδεσης µε τους αρµόδιους Διαχειριστές, η σύναψη
Συµβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης και η έκδοση αδει-
ών εγκατάστασης και λειτουργίας, συντελείται και διεκ-
περαιώνεται κατ` απόλυτη προτεραιότητα από τις αρχές
που αδειοδοτούν τους αρµόδιους Διαχειριστές και Λει-
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τουργούς, καθώς και όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς
που γνωµοδοτούν στο πλαίσιο της αδειοδότησης. Ειδικά
τα αιτήµατα για βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά προτε-
ραιότητα έναντι άλλων αιτηµάτων, εντός του ίδιου κύ-
κλου υποβολής αιτήσεων. 

2. Για τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται
εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
(Ζ.ΑΠ.), η προθεσµία της υποπερ. αα) της περ. α) της
παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) αναστέλ-
λεται µέχρι τη έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµα-
τος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου
(Ε.Π.Σ.) της Ζ.ΑΠ.. Η αναστολή του προηγούµενου εδα-
φίου δεν κωλύει την υποβολή και έγκριση φακέλου Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή φακέλου
για την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύ-
σεις, για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δε-
σµεύσεις, αντίστοιχα, από την αρµόδια αρχή του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209). 

2Α. Η έκδοση των Α.Ε.Π.Ο. ή η υπαγωγή σε Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα της
παρ. 2 δεν κωλύεται από Α.Ε.Π.Ο. που βρίσκονται σε ι-
σχύ κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, οι οποίες αφο-
ρούν άλλες δραστηριότητες εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ.. 

3. Για τα έργα της παρ. 1, εφόσον η σύνδεση των
σταθµών προβλέπεται να γίνει σε υφιστάµενους ή υπό
ανάπτυξη υποσταθµούς (Υ/Σ) ή σε γραµµές υψηλής ή υ-
περυψηλής τάσης ή σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης
(Κ.Υ.Τ.), όπου συνδέονται υφιστάµενοι λιγνιτικοί σταθ-
µοί, ή σταθµοί Α.Π.Ε., ή εγκαταστάσεις ορυχείων, ο Δια-
χειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ή ο Ανεξάρτητος Διαχειρι-
στής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε
Α.Ε.), χορηγούν οριστικές προσφορές σύνδεσης µετά
την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 11 του
ν. 4685/2020, κατά παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129). Οµοίως, οι αρµόδιοι
Διαχειριστές προβαίνουν στη χορήγηση οριστικών προ-
σφορών σύνδεσης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο για
τους σταθµούς της παρ. 1, εφόσον η σύνδεση των αντί-
στοιχων έργων προβλέπεται να γίνει σε γραµµή υψηλής
ή υπερυψηλής τάσης που διέρχεται εντός των ορίων των
Πυρήνων Ζ.ΑΠ..

4. Εντός της διάρκειας ισχύος της οριστικής προσφο-
ράς σύνδεσης, ο κάτοχος της βεβαίωσης παραγωγού δύ-
ναται να ζητεί την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής
της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), σε περίπτωση που ο σταθµός
δεν µπορεί να υλοποιηθεί για λόγους µεταβολής του νο-
µικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για
λόγους που σχετίζονται µε τις χρήσεις γης εντός των
Ζ.ΑΠ.. Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, η ο-
ριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύ-
ει.

5. Εάν, για λόγους µεταβολής του νοµικού ή κανονι-
στικού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που
σχετίζονται µε τις χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ., προκύ-
πτει η ανάγκη µεταφοράς σε άλλη θέση ή µεταβολής
των ορίων του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης
έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σταθµών αποθήκευσης η-
λεκτρικής ενέργειας µε χρήση συσσωρευτών αποθήκευ-
σης, καθώς και άλλων ενεργειακών έργων και των συνο-

δών αυτών έργων, εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα
οποία έχει κατατεθεί αίτηση ή έχει εκδοθεί βεβαίωση ή,
κατά περίπτωση, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, επιτρέπεται άπαξ και µόνο εντός του Πυρήνα Ζ.ΑΠ. η
µεταφορά του τόπου εγκατάστασης ή τµήµατος αυτού ή
η µεταβολή των ορίων του πολυγώνου, µετά από αίτηση
του κατόχου της βεβαίωσης ή της άδειας παραγωγής,
στον φορέα αδειοδότησης της παρ. 11 του άρθρου 10
του ν. 4685/2020 ή στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(Ρ.Α.Ε.). Σε περίπτωση µεταφοράς του τόπου εγκατά-
στασης ή µεταβολής των ορίων του πολυγώνου έργων
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούµενου εδαφίου, η σχε-
τική αίτηση του παραγωγού υποβάλλεται αποκλειστικά
εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορί-
ζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020.

6. Ειδικά για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός των πυ-
ρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για
χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού πριν από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί η
σχετική βεβαίωση παραγωγού, επιτρέπεται η υποβολή
αίτησης στον φορέα αδειοδότησης εντός τριών (3) µη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντός κύ-
κλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην
παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020, για τη µεταφορά
των σταθµών σε άλλη θέση εντός του αντίστοιχου Πυρή-
να Ζ.ΑΠ. ή για την επέκταση των ορίων των πολυγώνων
εγκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή
για τη συνένωση ή διάσπαση των βεβαιώσεων κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στον ν. 4685/2020. Εντός της ίδιας
προθεσµίας επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για χορήγη-
ση βεβαίωσης παραγωγού για έργα Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός Πυρήνων Ζ.ΑΠ. που βρίσκονται σε πε-
ριοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσµένο δίκτυο
µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., εφόσον η συνολική ισχύς των
έργων αυτών δεν υπερβαίνει την ισχύ των εν λειτουργία
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λιγνιτικών µονά-
δων του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ.. Οι οριστικές προ-
σφορές για τους σταθµούς του προηγούµενου εδαφίου
χορηγούνται υπό τον όρο ότι οι σταθµοί Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. θα τεθούν σε λειτουργία µετά την πλήρη από-
συρση των λιγνιτικών µονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα
Ζ.ΑΠ..

6Α. Ειδικά για έργα σταθµών αποθήκευσης µε χρήση
συσσωρευτών αποθήκευσης, εντός των πυρήνων των
Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει υποβληθεί ενώπιον της Ρ.Α.Ε.
αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής, πριν από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως αν έχει εκδο-
θεί η σχετική άδεια παραγωγής, επιτρέπεται η υποβολή
αίτησης προς τη Ρ.Α.Ε., εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, για τη µεταφορά των σταθµών ή τµήµατος αυτών
σε άλλη θέση, εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή
για την επέκταση ή µείωση των ορίων των πολυγώνων ε-
γκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για
τη συνένωση ή διάσπαση της αντίστοιχης άδειας παρα-
γωγής. Επί της παραπάνω αίτησης η Ρ.Α.Ε. αποφαίνεται
εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός από την
ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του παρα-
γωγού.

7. Για τους σταθµούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του δευτέ-
ρου εδαφίου της παρ. 6, δεν δύναται να συναφθούν συµ-
βάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του Πρώτους Μέρους
του ν. 4414/2016.
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8. Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντληµέ-
νων ή υπό εκµετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η.
Α.Ε., εφόσον δεν είναι εφικτή η αναδάσωση των εκτάσε-
ων αυτών, µετά από έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών
Έργων και Υποδοµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της κατά τόπον αρµό-
διας δασικής υπηρεσίας, είναι επιτρεπτή η επέµβαση για
δραστηριότητες, που αφορούν στην παραγωγή και απο-
θήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως:
α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Α.Π.Ε.,
β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, 
γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογό-

νου, βιοµάζας και παραγωγής ενέργειας από απορρίµµα-
τα. 
Στην προγραµµατική σύµβαση της παρ. 3 του άρθρου

155 του ν. 4759/2020 προβλέπεται ως υποχρέωση η δη-
µιουργία νέων δασών συνολικής έκτασης µεγαλύτερης
κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις εκτάσεις
του προηγούµενου εδαφίου κατά προτεραιότητα εντός
των περιοχών των εξαντληµένων ή υπό εκµετάλλευση
ορυχείων, καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές και κάθε
αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή της δάσωσης. Το σύνο-
λο των σχετικών φυτεύσεων ολοκληρώνεται εντός
τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του παρό-
ντος.»

Άρθρο 21
Δυνατότητα απόθεσης των υλικών κατεδάφισης 

εντός των ορυχείων - Χαρακτηρισµός 
της τέφρας συναπόθεσης ως υποπροϊόντος

1. H διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών
και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) έργων και δραστηριοτήτων
της κατηγορίας Α΄ του άρθρου 1 του ν. 4014/2011
(Α΄ 209), αποσκοπεί στη µέγιστη δυνατή αξιοποίησή
τους για τις ανάγκες του έργου ή της δραστηριότητας
και δύναται να γίνεται κατά προτεραιότητα, εντός των
χώρων του έργου ή της δραστηριότητας του παραγω-
γού, από τον ίδιο τον παραγωγό, σύµφωνα µε τις προ-
βλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ό-
ρων (Α.Ε.Π.Ο.). Για τον σκοπό αυτόν ακολουθούνται οι
παρ. 1 έως 4 του άρθρου 30 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129).
Στην περίπτωση που στην Α.Ε.Π.Ο. του έργου δεν υπάρ-
χει σχετική πρόβλεψη, είναι δυνατή η υποβολή Τεχνικής
Έκθεσης, για ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών. 

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγόµενη από
καύση λιγνίτη τέφρα χρησιµοποιείται ως υλικό συναπό-
θεσης για τη βελτίωση της ευστάθειας πρανών, ιδίως σε
εφαρµογές οδοποιίας και στην κατασκευή δοµικών υλι-
κών, όπως ρείθρα πεζοδροµίων και αγωγών, καθώς και
ως προσθήκη σε ειδικά σκυροδέµατα και σε διάφορα κο-
νιάµατα και ενέµατα, λογίζεται ως υποπροϊόν του άρ-
θρου 5 του ν. 4819/2021 (Α΄ 129), υπό την προϋπόθεση
ότι πληρούνται οι όροι της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου.
Στην περίπτωση που η προοριζόµενη χρήση της τέφρας
έχει ήδη αξιολογηθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρ. 1
του άρθρου 5 του  ν. 4819/2021 στο πλαίσιο της Α.Ε.Π.Ο.
του έργου στο οποίο χρησιµοποιείται, ο χαρακτηρισµός
της στην εν λόγω Α.Ε.Π.Ο. λαµβάνεται υποχρεωτικά υ-
πόψη κατά τη διαδικασία της περ. α΄ της παρ. 3 του
ν. 4819/2021.

Άρθρο 22
Απόληψη λιγνιτικού κοιτάσµατος 

εντός των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης

Κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης η σκοπούµενη
απόληψη λιγνιτικού κοιτάσµατος εντός των Πυρήνων
Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), στο πλαίσιο του Ε-
θνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα (Ε.Σ.Ε.Κ.),
του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) 2018/1099 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δε-
κεµβρίου 2018, σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ενερ-
γειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίµα (L 328), υ-
λοποιείται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 6 του
Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών
(Β΄ 1227/2011), περί γενικών κριτήριων ορθολογικής
δραστηριότητας.

Άρθρο 23
Οριοθέτηση υδατορεµάτων - Τροποποίηση 

της περ. 6 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014

Στην περ. 6 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014
(Α΄ 94), περί διαδικασίας οριοθέτησης υδατορεµάτων,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. 6 διαµορφώνεται
ως εξής:

«6. Η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεµάτων δεν
υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και των κανονιστικών πράξεων
που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυ-
τού, εκτός αν πρόκειται για έργα διευθέτησης/ αντιπληµ-
µυρικά έργα, τα οποία προβλέπονται για την οριοθέτηση
υδατορέµατος. Η οριοθέτηση των υδατορεµάτων εντός
της περιοχής των υπό λειτουργία λιγνιτωρυχείων εντός
των πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), της
παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245) πραγ-
µατοποιείται µετά την ολοκλήρωση της µεταλλευτικής
δραστηριότητας και την οριστικοποίηση του αναγλύφου,
µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στις σχετικές Απο-
φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).»

Άρθρο 24
Σύσταση Διαδηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης

1. Oι Δήµοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
στους οποίους λειτουργούν συστήµατα τηλεθέρµανσης,
δύνανται να συστήσουν Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλε-
θέρµανσης, µε σκοπό τη διαχείριση του δικτύου, των
διασυνδέσεων και την κατανοµή της θερµικής ενέργειας
στις υφιστάµενες εταιρείες τηλεθερµάνσεων εκάστου
Δήµου. Αντικείµενο των δραστηριοτήτων της Διαδηµοτι-
κής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης είναι και αυτές της
παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133).

2. α. Η Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Δυτι-
κής Μακεδονίας της παρ. 1 συστήνεται ως Ανώνυµη Ε-
ταιρεία (Α.Ε.), Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.), βάσει του άρθρου 265 του Κώδικα Δήµων και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), µετά την εκπόνηση
οικονοµοτεχνικής µελέτης, µε µετόχους τους Δήµους
Κοζάνης, Εορδαίας και Αµυνταίου και εδαφική αρµοδιό-
τητα την εδαφική περιφέρεια των ως άνω Δήµων. Η πα-
ραπάνω εταιρεία έχει µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτι-
κού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), µε κοινωφελή και µη κερδοσκοπι-
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κό χαρακτήρα και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτι-
κής οικονοµίας, καθώς και τον Κώδικα Δήµων και Κοινο-
τήτων.
β. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Διαδηµοτική

Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μακεδονίας, µπορεί
να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και την παρ. 6 του
άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και κατά παρέκκλι-
ση της παρ. 4 του άρθρου 265 του ν. 3643/2006 (Α΄114).

3.α. Η Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµανσης Δυτι-
κής Μακεδονίας αναλαµβάνει την ανάπτυξη δικτύου α-
γωγών µεταφοράς της θερµικής ενέργειας, το οποίο δια-
συνδέει όλα τα σηµεία κατανάλωσης (πόλεις) και τα ση-
µεία παραγωγής.
β. Mε προγραµµατική σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ

της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
και της Διαδηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης Δυτι-
κής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η παροχή της απαιτού-
µενης θερµικής ενέργειας στη Διαδηµοτική Επιχείρηση
Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μακεδονίας, η οποία τιµολογεί-
ται σύµφωνα µε τους όρους της αγοράς και βάσει συ-
γκεκριµένων και συµφωνηµένων αρχών που λαµβάνουν
υπόψη τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

4. Οι υφιστάµενες δηµοτικές Επιχειρήσεις Τηλεθέρ-
µανσης των Δήµων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας, οι οποίες έχουν την ευθύνη διανοµής θερµικής ε-
νέργειας στους τελικούς καταναλωτές, αναλαµβάνουν
την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των έργων
διασύνδεσης και µεταφοράς θερµικής ενέργειας. Προς
τον σκοπό αυτό δύνανται να συνάπτουν προγραµµατικές
συµβάσεις µε τη Διαδηµοτική Επιχείρηση Τηλεθέρµαν-
σης, την Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.),
δηµόσιους φορείς, καθώς και µε φορείς της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης.

5. Οι επενδυτικές δαπάνες κατασκευής νέων και µετα-
σκευής υφιστάµενων µονάδων παραγωγής θερµικής ε-
νέργειας, καθώς και η χρηµατοδότηση των νέων διασυν-
δέσεων µεταφοράς θερµικής ενέργειας ή αντιστοίχων
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων διενεργούνται,
τηρουµένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 25
Έγκριση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων Πράσινου 
Ταµείου - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 

του ν. 3889/2010

Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182),
περί προγραµµάτων και δικαιούχων του Πράσινου Ταµεί-
ου, το υφιστάµενο άρθρο τίθεται ως αυτοτελής περ. α΄,
προστίθεται περ. β΄ και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3α. Κάθε χρηµατοδοτικό πρόγραµµα προϋπολογιζό-
µενης δαπάνης, χωρίς φόρο προστιθέµενης αξίας
(Φ.Π.Α.), ποσού µεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιά-
δων (50.000) ευρώ εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση
του διοικητικού συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου. Κάθε
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα προϋπολογιζόµενης δαπά-
νης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού µικρότερου των πενήντα χιλιά-
δων (50.000) ευρώ εγκρίνεται µε απόφαση του διοικητι-
κού συµβουλίου του Ταµείου. Με τις αποφάσεις αυτές
καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των επι-
χορηγήσεων ή δανείων, οι διαδικασίες και οι όροι κατα-

βολής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή των προγραµµάτων. 
β. Ειδικά για τη χρηµατοδότηση βιώσιµων οικονοµικών

δραστηριοτήτων χαµηλού ανθρακικού και περιβαλλοντι-
κού αποτυπώµατος στις περιοχές µετάβασης, όπως αυ-
τές οι περιοχές αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαι-
ης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραµµα
ΕΣΠΑ - ΔΑΜ 2021-2027, τα οικεία χρηµατοδοτικά προ-
γράµµατα, προϋπολογιζόµενης δαπάνης ποσού µεγαλύ-
τερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α., εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του αρµόδιου για
τα θέµατα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του διοικητι-
κού συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου, η οποία διαµορ-
φώνεται µετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

Άρθρο 26
Εξουσιοδοτική διάταξη για την οργάνωση 

και λειτουργία της Διαδηµοτικής Επιχείρησης 
Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μακεδονίας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ρυθµίζονται ει-
δικότερα ζητήµατα της οργάνωσης και λειτουργίας της
Διαδηµοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρµανσης Δυτικής Μα-
κεδονίας του άρθρου 24. 

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Άρθρο 27
Απόσχιση Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης 

των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης 
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού

1. Η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
προβαίνει σε διάσπαση µε τη µορφή της απόσχισης του
Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζω-
νών Απολιγνιτοποίησης («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιο-
ποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.»), σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος, του
ν. 4601/2019 (Α΄ 44), του ν. 4548/2018 

(A΄ 104), της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/2000
(A΄ 248), του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) και
του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220).

2. Ο Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων
Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνιστά το σύνολο της Δραστηριότη-
τας της Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της
Δ.Ε.Η. Α.Ε. και περιλαµβάνει:
α) τα πάσης φύσεως δικαιώµατα επί των ακινήτων που

περιλαµβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Αµυνταί-
ου, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, και οι
οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα
που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική Σύµβαση της
παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), 
β) τα πάσης φύσεως δικαιώµατα επί των ακινήτων που

περιλαµβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Κλειδιού,
οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµα-
τα που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική Σύµβαση
της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, 
γ) τα πάσης φύσεως δικαιώµατα επί των ακινήτων που
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περιλαµβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Πτολε-
µαΐδας, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, οι
οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράµµατα
που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική Σύµβαση της
παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
δ) τα πάσης φύσεως δικαιώµατα επί των ακινήτων που

περιλαµβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Μεγαλό-
πολης, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά δια-
γράµµατα που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική
Σύµβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,
ε) τα πάσης φύσεως δικαιώµατα επί των κτιριακών ε-

γκαταστάσεων της Μεγαλόπολης µετά των υποκείµε-
νων ακινήτων στις εκτάσεις γης, οι οποίες προσδιορίζο-
νται στα τοπογραφικά διαγράµµατα που επισυνάπτονται
στην Προγραµµατική Σύµβαση της παρ. 4 του άρθρου
155 του ν. 4759/2020,
στ) τα πάσης φύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία και

οποιοδήποτε άλλο ενσώµατο ή άϋλο περιουσιακό στοι-
χείο που αναφέρεται στη δραστηριότητα του Κλάδου
Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.
και περιλαµβάνεται στο σχέδιο διάσπασης και στη λογι-
στική κατάσταση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίη-
σης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε.. 3. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., η
οποία αποτελεί τη διασπώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε το
άρθρο 57 του ν. 4601/2019, µεταβιβάζει τον Κλάδο Με-
ταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε
νέα ή υφιστάµενη ανώνυµη εταιρεία (επωφελούµενη ε-
ταιρεία).

4. Για τους σκοπούς της απόσχισης του παρόντος, συ-
ντάσσεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. λογιστική κατάσταση κλά-
δου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδί-
ου απόσχισης, καθώς και έκθεση αποτίµησης της αξίας
του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ.
Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 4548/2018. 

5. Το µετοχικό κεφάλαιο της επωφελούµενης εταιρεί-
ας προσδιορίζεται µε βάση την αξία του καθαρού ενερ-
γητικού του µεταβιβαζόµενου Κλάδου Μεταλιγνιτικής Α-
ξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως αυτή προ-
κύπτει από την έκθεση αποτίµησης της παρ. 4. Το σχέδιο
διάσπασης µπορεί να ορίζει ότι µέρος της αξίας του κα-
θαρού ενεργητικού του µεταβιβαζόµενου κλάδου απει-
κονίζεται σε λογαριασµούς καθαρής θέσης (πλην του µε-
τοχικού κεφαλαίου) της επωφελούµενης εταιρείας. Ένα-
ντι της µεταβίβασης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιο-
ποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., εκδίδονται από την
επωφελούµενη εταιρεία, µετοχές αντίστοιχης ονοµαστι-
κής αξίας, οι οποίες παραδίδονται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατ’
αναλογία της συµµετοχής της.»

Άρθρο 28
Ειδικότερες ρυθµίσεις για τη µεταβίβαση του Κλάδου
Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών 

Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρισµού

Για τη µεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιο-
ποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της
Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού («Κλάδος Μεταλι-
γνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.») ισχύ-
ουν τα εξής:

1. Στα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου Μεταλιγνιτι-
κής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ., που µεταβιβάζονται
στο πλαίσιο της απόσχισης του παρόντος, δεν περιλαµ-

βάνονται τα υφιστάµενα δικαιώµατα έρευνας και εκµε-
τάλλευσης στέρεων ορυκτών καύσιµων υλών που έχουν
παραχωρηθεί στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., τα οποία παραµένουν σ’
αυτήν, όπως και οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις,
οι οποίες συναρτώνται µε τη µεταλλευτική αυτή δραστη-
ριότητα.

2. Στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραχωρείται το δικαίωµα χρήσης
και εκµετάλλευσης των εκτάσεων και των συναφών υπο-
δοµών που µεταβιβάζονται στο πλαίσιο της απόσχισης
του παρόντος, για όσο χρόνο επιτρέπεται στις εκτάσεις
αυτές η λιγνιτική δραστηριότητα.

3. Η επωφελούµενη εταιρεία καθίσταται καθολικός
διάδοχος όσον αφορά τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιο-
ποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως καθορίζεται
στη σύµβαση απόσχισης, σύµφωνα µε την περ. α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44). Η µετα-
φορά των στοιχείων του µεταβιβαζόµενου κλάδου, όπως
καθορίζονται στη σχετική σύµβαση διάσπασης, συµπερι-
λαµβανοµένης της µεταβίβασης εµπράγµατων δικαιωµά-
των σε ακίνητα, συντελείται αυτοδικαίως µε µόνη την
καταχώριση της συµβολαιογραφικής πράξης διάσπασης
της διασπώµενης εταιρείας στο Γενικό Εµπορικό Μη-
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 74
του ν. 4601/2019.

4. Σε περίπτωση µεταβίβασης ακινήτων εντός των Πυ-
ρήνων Ζ.ΑΠ. από και προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και την επωφε-
λούµενη εταιρεία, επιτρέπονται κατατµήσεις ακινήτων
µε ελάχιστο όριο τέσσερα (4) στρέµµατα, κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί αρτιό-
τητας και οικοδοµησιµότητας γηπέδων σε εκτός σχεδίου
περιοχές. Το εναποµένον αρχικό γήπεδο και το µεταβι-
βαζόµενο τµήµα του θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια
και οικοδοµήσιµα, όπως έχουν µετά την πράξη κατάτµη-
σης, εφόσον έχουν κατ’ ελάχιστο όριο τέσσερα (4)
στρέµµατα. Σε περίπτωση γηπέδου που στερείται πρό-
σβασης σε κοινόχρηστο δρόµο λόγω της κατάτµησης, µε
την ίδια πράξη συστήνεται και δουλεία διόδου σε βάρος
του τµήµατος του αρχικού ακινήτου που έχει πρόσβαση
σε κοινόχρηστο δρόµο, η οποία νοείται ως «πρόσωπο»
κατά τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις. 

5. Για τις ανάγκες της απόσχισης του παρόντος, δεν α-
παιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις διοικητικές ε-
γκρίσεις, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογι-
κών γραφείων, υπεύθυνες δηλώσεις, και προσαρτήσεις
βεβαιώσεων, σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση ακινή-
των, ακόµη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί µε αναγκα-
στική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες πε-
ριοχές. Μεταγραφές και λοιπές απαιτούµενες καταχωρί-
σεις για τη µεταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων, που
περιλαµβάνονται στη σύµβαση απόσχισης, ενώπιον των
αρµόδιων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολογικών γρα-
φείων, έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και
διενεργούνται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ετών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι πράξεις του προη-
γούµενου εδαφίου διενεργούνται χωρίς την καταβολή ο-
ποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συ-
µπεριλαµβανοµένων των παγίων και αναλογικών δικαιω-
µάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ άµισθων και έµ-
µισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων,
των παγίων και αναλογικών ανταποδοτικών τελών του
ν. 2308/1995 (Α΄ 114) υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτη-
µατολόγιο Α.Ε.», κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής
ή ειδικής διάταξης και χωρίς την καταβολή οποιωνδήπο-
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τε τελών, δικαιωµάτων ή αµοιβών για την έκδοση των
αποσπασµάτων κτηµατολογικών και κτηµατογραφι-
κών διαγραµµάτων της παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 2664/1998 (Α΄ 275), τα οποία συνυποβάλλονται µε την
αίτηση καταχώρισης της σύµβασης απόσχισης στα κτη-
µατολογικά βιβλία, εξαιρουµένου του τέλους χαρτοσή-
µου επί των πράξεων µεταγραφής. Η µη µεταγραφή ή
καταχώριση της σύµβασης απόσχισης, µέχρι και τη συ-
µπλήρωση της πενταετίας, δεν εµποδίζει την έκδοση, ε-
ντός αυτού του χρονικού διαστήµατος και µόνον, αδει-
ών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται Πιστοποιητικό
Ιδιοκτησίας ή Κτηµατολογική Εγγραφή, ιδίως άδεια δό-
µησης, άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας. Οι ό-
ποιες εκκρεµότητες υφίστανται κατά την απόσχιση ενώ-
πιον υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών γραφείων
δεν επηρεάζουν τη νοµιµότητα της απόσχισης και επι-
λύονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ετών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος. Για τις ανάγκες της απόσχι-
σης του παρόντος, το συµβολαιογραφικό έγγραφο της
σχετικής σύµβασης διάσπασης δεν απαιτείται να περι-
λαµβάνει λεπτοµερή περιγραφή των ακινήτων που περι-
λαµβάνονται στον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης
Πυρήνων Ζ.ΑΠ., αλλά αρκεί να περιλαµβάνει αναφορά
στα αναγκαία εµπράγµατα στοιχεία κάθε ακινήτου. Για
τη συντέλεση της απόσχισης του παρόντος δεν απαιτεί-
ται να επισυνάπτονται στη σχετική σύµβαση διάσπασης
κυρωµένα αποσπάσµατα των κτηµατολογικών διαγραµ-
µάτων για ακίνητα που περιλαµβάνονται στον Κλάδο
Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε..
Η σχετική σύµβαση διάσπασης που αναφέρεται στη µε-
ταβίβαση εµπράγµατων δικαιωµάτων σε ακίνητα του µε-
ταβιβαζόµενου κλάδου προς την επωφελούµενη εται-
ρεία, χωρίς επισύναψη σε αυτήν κυρωµένων αποσπα-
σµάτων των κτηµατολογικών διαγραµµάτων, είναι κατά
τούτο έγκυρη και παράγει όλες τις έννοµες συνέπειές
της.

6. Για τη συντέλεση της απόσχισης του παρόντος νό-
µου δεν υποβάλλονται µηδενικές δηλώσεις φόρου µετα-
βίβασης ακινήτων, συµπεριλαµβανοµένων δηλώσεων ε-
πίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτ-
λου που δεν έχει µεταγραφεί. 

7. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, οποιοσ-
δήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργή-
θηκε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., που αφορά στον µεταβιβαζόµε-
νο κλάδο και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέ-
ρεται στην επωφελούµενη εταιρεία προς όφελος ή σε
βάρος αυτής. Η επωφελούµενη εταιρεία αναλαµβάνει τα
φορολογικά αποθεµατικά που σχηµάτισε η Δ.Ε.Η. A.E.,
τα οποία σχετίζονται µε τον µεταβιβαζόµενο κλάδο και
απολαµβάνει τις φορολογικές απαλλαγές, υπό τις προϋ-
ποθέσεις που θα ίσχυαν για την Δ.Ε.Η. A.E., εάν δεν είχε
γίνει η µεταβίβαση. Εξαίρεση αποτελούν διαφορές ανα-
προσαρµογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσια-
κών στοιχείων που προέκυψαν κατ’ εφαρµογή άλλων νό-
µων πριν τον µετασχηµατισµό, όπως του ν. 2941/2001
(Α΄ 201) και του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), τα οποία παραµέ-
νουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. 

Άρθρο 29
Εκτάσεις κυριότητας και εκµετάλλευσης 
της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, 
εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης

1. Η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.),

µετά την πλήρη καταβολή των σχετικών αποζηµιώσεων,
καθίσταται κυρία των εκτάσεων, οι οποίες περιγράφο-
νται βάσει των υπό στοιχεία:
α) Δ9/Δ/Φ 53/9455/2442/2.9.2014 (ΑΑΠ 294), 
β) Δ9/Δ/Φ 53/22337/ΠΕ/4095/2.9.2014 (ΑΑΠ 294), 
γ) Δ9/Δ/Φ53/8773/2272/2.9.2012 (ΑΑΠ 294), και
δ) Δ9/Δ/Φ53/4855/1139/28.7.2014 (ΑΑΠ 249), αποφά-

σεων κήρυξης απαλλοτρίωσης του Υφυπουργού Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

2. Με την προγραµµατική σύµβαση της παρ. 4 του άρ-
θρου 155 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), ρυθµίζεται κάθε πε-
ραιτέρω λεπτοµέρεια σχετικά µε τη µεταβίβαση, χρήση
και διάθεση των εκτάσεων της παρ. 1 στο πλαίσιο της α-
πολιγνιτοποίησης.

3. Όλες οι εκτάσεις που ανήκουν στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. και
έχουν αποκτηθεί µε σκοπό την εξόρυξη και εκµετάλλευ-
ση λιγνιτικού κοιτάσµατος και οι οποίες περιλαµβάνο-
νται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) του άρθρου
155 του ν. 4759/2020, θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει
τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν και δύνανται πλέ-
ον να χρησιµοποιηθούν και για άλλους σκοπούς στο
πλαίσιο της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης, υπό την επι-
φύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 156 του ν. 4759/2020
(Α΄ 245) και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους του
ν. 998/1979 (Α΄ 289) και εν γένει της δασικής νοµοθε-
σίας.

4. Οι εκτάσεις που περιλαµβάνονται στους Πυρήνες
των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης του άρθρου 155 του
ν. 4759/2020 και περιγράφονται στα τοπογραφικά δια-
γράµµατα που επισυνάπτονται στην Προγραµµατική
Σύµβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, υ-
πόκεινται σε υποχρέωση αποκατάστασης δυνάµει των ε-
κάστοτε εν ισχύι Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντι-
κών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). 
Οι εκτάσεις αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν και

για άλλους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος είτε εισφε-
ρόµενες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου είτε πα-
ραµένουσες προς χρήση και εκµετάλλευση στη Δ.Ε.Η.
Α.Ε., υπό την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 156 του
ν. 4759/2020 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους
του ν. 998/1979 και εν γένει της δασικής νοµοθεσίας για
δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή και απο-
θήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως:
α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω Α.Π.Ε.,
β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, 
γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογό-

νου, βιοµάζας και παραγωγής ενέργειας από απορρίµµα-
τα.

Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις για την απόσχιση του Κλάδου

Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων 
Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δηµόσιας 

Υπηρεσίας Ηλεκτρισµού

1. Οι πράξεις που διενεργούνται µετά την ηµεροµηνία
σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου Μετα-
λιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνι-
τοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
(«Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ.
Δ.Ε.Η. Α.Ε.») και µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης
του παρόντος νόµου, που αφορούν τον ως άνω µεταβι-
βαζόµενο κλάδο, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λο-
γαριασµό της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
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(Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα
της ανωτέρω µεταβατικής περιόδου περιλαµβάνεται στο
λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσµα της Δ.Ε.Η. Α.Ε..
Η επωφελούµενη εταιρεία µεταφέρει στα βιβλία της µε
συγκεντρωτικές εγγραφές µόνο τα υπόλοιπα των λογα-
ριασµών ισολογισµού του µεταβιβαζόµενου κλάδου, ό-
πως αυτά προκύπτουν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
απόσχισης του παρόντος νόµου. Μέχρι την ολοκλήρωση
της τελευταίας, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν υποχρεούται σε δια-
κριτή λογιστική παρακολούθηση των µεταβιβαζόµενων
περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Α-
ξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. για φορολογι-
κούς σκοπούς. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλει
το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αµοιβών και να τη-
ρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) µέχρι την ολοκλήρωση της από-
σχισης και η επωφελούµενη εταιρεία εφεξής.

2. Για µεταβατικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έ-
τους από την έναρξη λειτουργίας της επωφελούµενης ε-
ταιρείας η Δ.Ε.Η. Α.Ε. µπορεί να υποστηρίζει τη λειτουρ-
γία της επωφελούµενης εταιρείας, παρέχοντας υπηρε-
σίες έναντι εύλογου ανταλλάγµατος, το οποίο καλύπτει
το κόστος παροχής του και καθορίζεται µε σύµβαση µε-
ταξύ των δύο εταιρειών, σύµφωνα µε την αρχή των ίσων
αποστάσεων. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. εκτελεί όλες τις απαιτούµε-
νες ενέργειες στο όνοµα και για λογαριασµό της επωφε-
λούµενης εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω ε-
ξουσιοδότηση.

Άρθρο 31
Εξουσιοδοτική διάταξη για τους όρους δόµησης 

στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής
Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης

της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, δύναται να χορηγείται παρέκκλιση από τους υφι-
στάµενους όρους δόµησης για τα συγκεκριµένα ακίνητα
για έργα κοινής ωφέλειας τηρουµένων των περιορισµών
της παρ. 4 του άρθρου 27.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 32
Αναστολή καταβολής χρεώσεων 

για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 

1. Για την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
από 1.11.2021 έως και 31.3.2022 αναστέλλεται η κατα-
βολή χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.)
των κάτωθι κατηγοριών καταναλωτών του πίνακα της
παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79): 
α) Βιοµηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh,
β) Βιοµηχανικής χρήσης MT,
γ) Γενικής χρήσης ΜΤ, 
δ) Aγροτικής χρήσης ΜΤ, 
ε) Βιοµηχανικής χρήσης ΧΤ για τις τριφασικές παρο-

χές ισχύος µεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ α-
ριθµ. 5, 6 και 7), και
στ) αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές

ισχύος µεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αριθµ.
5, 6 και 7).

2. Σε εφαρµογή της παρ. 1, οι προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας δεν περιλαµβάνουν τη σχετική χρέωση Υ.Κ.Ω.
στους λογαριασµούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας των αντίστοιχων πελατών. Το ποσό το οποίο δεν χρε-
ώνεται καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασµού
µε σηµείωση περί της αναστολής καταβολής χρεώσεων
για την παροχή υπηρεσιών Υ.Κ.Ω. δυνάµει του παρό-
ντος.

3. Για την περίοδο κατανάλωσης και τις κατηγορίες κα-
ταναλωτών της παρ. 1, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δι-
κτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.):
α) υπολογίζει, αλλά δεν τιµολογεί τους Εκπροσώπους

Φορτίου, αναφορικά µε τα χρηµατικά ποσά των χρεώσε-
ων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις
ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπροµηθευόµενων Πελατών,
κατά την υλοποίηση των αντίστοιχων µηνιαίων εκκαθαρί-
σεων του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος (Δ.Σ). και των
Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), 
β) κατά τον υπολογισµό των εγγυήσεων των Εκπρο-

σώπων Φορτίου για τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. του Δ.Σ και των
Μ.Δ.Ν. δεν λαµβάνει υπόψη τα χρηµατικά ποσά των χρε-
ώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και
στις ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπροµηθευόµενων Πελα-
τών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας δύναται να παραταθεί ή να συντµηθεί η περίο-
δος της παρ. 1, να ρυθµιστεί κάθε απαραίτητη λεπτοµέ-
ρεια και διαδικασία που ακολουθείται από τους Εκπρο-
σώπους Φορτίου και τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την εφαρµογή
της παρούσας, να καθοριστούν το συνολικό ποσό των ο-
φειλών των προς εξόφληση χρεώσεων Υ.Κ.Ω, ο χρόνος
και ο τρόπος εξόφλησης µετά τη λήξη της περιόδου της
παρ. 1, ο συνυπολογισµός χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που έχουν
ήδη καταβληθεί από τους Εκπροσώπους Φορτίου και
τους καταναλωτές των κατηγοριών της παρ. 1 για την
περίοδο κατανάλωσης της ως άνω παραγράφου, καθώς
και ειδικότερα θέµατα σε περίπτωση αλλαγής προµηθευ-
τή ή παύσης εκπροσώπησης µετρητή κατανάλωσης.

Άρθρο 33
Διακανονισµός εξόφλησης των χρεώσεων χρήσης -
δυναµικότητας και ενέργειας - του Δικτύου Διανοµής

φυσικού αερίου για τους Προµηθευτές
και τους Οικιακούς Πελάτες 

1. Οι προµηθευτές φυσικού αερίου δύνανται να εξο-
φλούν προς τους Διαχειριστές Δικτύου Διανοµής φυσι-
κού αερίου τα χρηµατικά ποσά των χρεώσεων που αντι-
στοιχούν στους πελάτες τους και τα οποία αφορούν
χρεώσεις χρήσης - δυναµικότητας και ενέργειας - Δικτύ-
ου Διανοµής φυσικού αερίου, δυνάµει τιµολογίων των
αρµόδιων Διαχειριστών, τα οποία εκδίδονται στο πλαίσιο
των µεταξύ τους συναφθεισών συµβάσεων και αφορούν
την περίοδο κατανάλωσης φυσικού αερίου από
1.11.2021 έως και 31.12.2021, ως εξής:
α) το συνολικό ποσό του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

(Φ.Π.Α.) εκάστου τιµολογίου, καθώς και το ποσό της κα-
θαρής αξίας εκάστου τιµολογίου που αφορά τις χρεώ-
σεις χρήσης Δικτύου Διανοµής των λοιπών Πελατών,
πλην Οικιακών, κατά την ηµεροµηνία εξόφλησης, και
β) το ποσό της καθαρής αξίας εκάστου τιµολογίου που

αφορά τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανοµής των Οι-
κιακών Πελατών, µε διακανονισµό αζηµίως και ατόκως
για τον Προµηθευτή, σε τέσσερις (4) ισόποσες µηνιαίες
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δόσεις, οι οποίες εξοφλούνται έως τη δέκατη ηµερολο-
γιακή ηµέρα εκάστου µήνα, η πρώτη εκ των οποίων εξο-
φλείται τον Μάρτιο του 2022 για τον µήνα Νοέµβριο του
2021 και τον Απρίλιο του 2022 για τον µήνα Δεκέµβριο
του 2021.

2. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εξόφλησης του αρχι-
κού ποσού, καθώς και µη εµπρόθεσµης εξόφλησης οποι-
ασδήποτε εκ των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρµόζεται ή
διακόπτεται ο διακανονισµός, αντίστοιχα και καθίσταται
άµεσα ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο της οφει-
λής.

3. Για την εφαρµογή των ανωτέρω, ο προµηθευτής ε-
νηµερώνει εγγράφως τον αρµόδιο Διαχειριστή, ο οποίος
δηλώνει την αποδοχή του διακανονισµού εξόφλησης
της παρ. 1, και τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

4. Ανεξάρτητα από τη σύναψη ή µη του διακανονισµού
εξόφλησης της παρ. 1, ο προµηθευτής θέτοντας σχετική
ειδική σηµείωση, περιλαµβάνει προς είσπραξη στους λο-
γαριασµούς φυσικού αερίου των οικιακών πελατών, µό-
νον τα ποσά που αναλογούν στην περ. β) της παρ. 1, τα
οποία εξοφλούνται µε διακανονισµό, αζηµίως και ατό-
κως για τον οικιακό πελάτη σε τέσσερις (4) ισόποσες µη-
νιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο
κατανάλωσης από 1.11.2021 έως 30.11.2021, εξοφλείται
µε τον λογαριασµό κατανάλωσης που εκδίδεται τον Α-
πρίλιο 2022 και η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο
κατανάλωσης από 1.12.2021 έως 31.12.2021, εξοφλείται
µε τον λογαριασµό κατανάλωσης που εκδίδεται τον µή-
να Μάιο 2022. Η παρούσα εφαρµόζεται ανεξάρτητα οι-
ουδήποτε άλλου διακανονισµού είσπραξης που δύναται
να συνάψει ο προµηθευτής µε τον οικιακό πελάτη. 

5. Στις περιπτώσεις αλλαγής ή παύσης εκπροσώπησης
µετρητή κατανάλωσης ή αλλαγής στοιχείων τελικών-οι-
κιακών πελατών, ο προµηθευτής διακόπτει τον διακανο-
νισµό του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, εκκαθαρίζει τις
σχετικές χρεώσεις και περιλαµβάνει προς είσπραξη το
ποσό οφειλής στους αντίστοιχους λογαριασµούς κατα-
νάλωσης. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας δύναται να παραταθεί η περίοδος της παρ. 1
και να καθοριστεί κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια και δια-
δικασία για την εφαρµογή του παρόντος. 

Άρθρο 34
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών
σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν 

ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκοµική 
καλλιέργεια - Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 3 

του άρθρου 53 του ν. 998/1979

Στο τέλος της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 53 του
ν. 998/1979 (Α΄ 289), περί εγκαταστάσεων φωτοβολταϊ-
κών σταθµών σε δασικές εκτάσεις, προστίθενται δύο
νέα εδάφια και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3.α. Για την εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και δια-
νοµής ηλεκτρικής ενέργειας, για την κατασκευή υπο-
σταθµών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά
στην υποδοµή και εγκατάσταση σταθµών παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) ή µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και
Θερµότητας (Σ.Η.Θ.) µε χρήση Α.Π.Ε., περιλαµβανοµέ-
νων των υποσταθµών και λοιπών έργων σύνδεσης µε το
Σύστηµα ή το Δίκτυο, των συνοδών έργων και κάθε εν

γένει τεχνικού έργου που αφορά στην υποδοµή και ε-
γκατάσταση των ανωτέρω σταθµών, καθώς και των αγω-
γών προσαγωγής νερού των εργοστασίων εµφιάλωσης
νερού, των δικτύων µεταφοράς και διανοµής φυσικού α-
ερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, των αγωγών ύδρευ-
σης αποχέτευσης και των συνοδών τους έργων, των συ-
στηµάτων διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων και
στις νησιωτικές περιοχές συµπεριλαµβανοµένης της
Κρήτης και Εύβοιας, των σταθµών Μεταφόρτωσης Απορ-
ριµµάτων και των συνοδών τους έργων, όπως και των δι-
κτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων υποβιβα-
σµού και ανύψωσης τάσης, µέσα σε δάση, δασικές εκτά-
σεις, αναδασωτέες και σε δηµόσιες εκτάσεις των περ.
α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, απαιτείται έγκριση ε-
πέµβασης, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45.
Τα ανωτέρω δίκτυα, κατά το δυνατόν, συνδυάζονται µε
το υφιστάµενο ή υπό εκτέλεση δίκτυο δασικών οδών ή
µε άλλα τεχνικά έργα. Ειδικά για την εγκατάσταση στις
ανωτέρω εκτάσεις υπόγειων δικτύων µεταφοράς και δια-
νοµής ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται η ανωτέρω
έγκριση, παρά µόνο ενηµέρωση της οικείας δασικής αρ-
χής ως προς το χρονοδιάγραµµα των εργασιών και την
ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου µεταφοράς και δια-
νοµής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής έ-
κτασης. Η ανωτέρω επέµβαση εξαιρείται από την υπο-
χρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλ-
λάγµατος χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 45. Ο δικαιού-
χος της επέµβασης υποχρεούται πριν από την έναρξη
των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου να υποβάλλει
προς έγκριση στην οικεία δασική αρχή µελέτη αποκατά-
στασης της δασικής βλάστησης. Κατά τη διάρκεια της εν
λόγω επέµβασης λαµβάνονται από τον δικαιούχο όλα τα
αναγκαία µέτρα προστασίας της γειτνιάζουσας δασικής
βλάστησης τόσο από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς
όσο και από πιθανή µετάδοση παθογόνων οργανισµών.
Τα έργα αποκατάστασης εκτελούνται µετά το πέρας της
εγκατάστασης του δικτύου. Προκείµενης της υπόγειας
διέλευσης του δικτύου µεταφοράς και διανοµής διαµέ-
σου ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων συστήνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι
ανταλλάγµατος, που υπολογίζεται κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 6, δουλεία διέλευσης σε βάρος των ιδιωτικών
δασικών ακινήτων όπου πραγµατοποιούνται τα ανωτέρω
έργα ή κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για την
αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης σε αυτά.
β. Η εκτέλεση των ανωτέρω έργων απαγορεύεται ε-

ντός των πυρήνων των εθνικών δρυµών, των αισθητικών
δασών και των κηρυγµένων µνηµείων της φύσης.
γ. Ειδικότερα, εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης ηλιακής

ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε δάση και
αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση,
οι εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπονται σε δασικές εκτά-
σεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική
ή δενδροκοµική καλλιέργεια, σύµφωνα µε τη δασική και
την αγροτική νοµοθεσία, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά
τους όρους της εκχέρσωσης ή της παραχώρησης και
καλλιεργούνται, υπό την προϋπόθεση, ότι µετά το πέρας
της νόµιµης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών,
σύµφωνα και µε τους όρους της περιβαλλοντικής αδειο-
δότησης, ή την για οποιονδήποτε λόγο αποµάκρυνσή
τους, η έκταση επανέρχεται στην πρότερη αγροτική χρή-
ση. Ειδικά στις περιπτώσεις που η εκχέρσωση των δασι-
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κών εκτάσεων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις παρ. 1
έως και 4 του άρθρου 47, για την εγκατάσταση σε αυτές
φωτοβολταϊκών σταθµών, απαιτείται νέα έγκριση επέµ-
βασης για τη νέα χρήση, η οποία χορηγείται υπό τους ει-
δικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος
νόµου.»

Άρθρο 35
Ρύθµιση εγγυητικών επιστολών 
αποκατάστασης λιγνιτωρυχείων

1. Το ύψος εγγυητικών επιστολών για την αποκατά-
σταση των λιγνιτωρυχείων, υπολογίζεται εκ νέου µε βά-
ση τη συντόµευση του χρόνου ζωής και τη µείωση της θι-
γόµενης επιφάνειας των ορυχείων, καθώς και τις επακό-
λουθες µεταβολές στις εργασίες εξόρυξης και αποκατά-
στασης αυτών. Προς τούτο, οι εκµεταλλευτές καλούνται
να καταθέσουν φάκελο τροποποίησης Απόφασης Έγκρι-
σης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) βάσει του άρ-
θρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), έως την 30ή Απριλίου
2022, στον οποίο προσδιορίζεται το κόστος αποκατά-
στασης για τον υπολειπόµενο χρόνο λειτουργίας του έρ-
γου, εντός του οποίου οφείλουν να ολοκληρώσουν την
αποκατάσταση σε σχέση µε τη νέα έκταση επέµβασης. 
Η τροποποίηση αυτή θεωρείται µη ουσιώδης κατά την

έννοια της υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 6 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

2. Οι εκµεταλλευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέ-
σουν εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 55 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) εντός ενός (1) µηνός
από την υποβολή προς έγκριση του φακέλου τροποποίη-
σης Α.Ε.Π.Ο., και σε κάθε περίπτωση έως την 30ή Απρι-
λίου 2022, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα του υπό έ-
γκριση φακέλου. Σε περίπτωση που η Α.Ε.Π.Ο. διαφορο-
ποιείται ως προς τον υπολογισµό του κόστους αποκατά-
στασης από την υποβληθείσα µε τον φάκελο τροποποίη-
σης µελέτη, το ποσό της εγγυητικής επιστολής προσαρ-
µόζεται εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση της
Α.Ε.Π.Ο.. Ως προς τη διαδικασία αντικατάστασης και κα-
τάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και τη διαδικασία α-
πόδοσης στον Ειδικό Λογαριασµό του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, ισχύει η υπό στοιχεία
ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.6.2018 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2909). Το
ποσό της εγγυητικής επιστολής υπολογίζεται µε βάση
την παρ. 22 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018. 

3. Η επιβολή κυρώσεων για τη µη κατάθεση εγγυητι-
κής επιστολής αναστέλλεται έως την 30ή Μαΐου 2022.
Μέχρι την έγκριση του φακέλου τροποποίησης της
Α.Ε.Π.Ο., οι εκµεταλλευτές δύνανται να εκτελούν όλες
τις εργασίες που αφορούν τις εκτάσεις της υποβληθεί-
σας προς έγκριση τροποποιητικής µελέτης. Όσο εκκρε-
µεί η έγκριση του φακέλου τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο.
τυχόν αδειοδοτήσεις από εµπλεκόµενες αρµόδιες υπη-
ρεσίες, όπως δασαρχεία και υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χορηγούνται στο πλαίσιο
της υφιστάµενης εγκεκριµένης υπό τροποποίηση
Α.Ε.Π.Ο., ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχι-
ση των εργασιών στα λιγνιτωρυχεία. 

Άρθρο 36
Διαδικασία ταυτόχρονης έγκρισης Ειδικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου και Ρυµοτοµικού 

Σχεδίου Εφαρµογής 

1. Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε την περ γ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 8 και την περ. δ΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 10 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), µε το προεδρικό διά-
ταγµα για την έγκριση Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου
(ΕΠΣ), εγκρίνεται ταυτόχρονα Ρυµοτοµικό Σχέδιο Εφαρ-
µογής (ΡΣΕ) και ο φορέας υλοποίησης είναι ο αποκλει-
στικός κύριος ή ο διαχειριστής του συνόλου της προς
πολεοδόµηση έκτασης, το ίδιο το εγκριτικό διάταγµα συ-
νιστά ταυτόχρονα και πράξη εφαρµογής, χωρίς να απαι-
τείται η τήρηση της διαδικασίας σύνταξης πράξης εφαρ-
µογής. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισµό
της εισφοράς σε γη, εφαρµόζεται το άρθρο 8 του
ν. 1337/1983 (Α΄ 33). Επιτρέπεται, µε το ίδιο διάταγµα
και κατόπιν πρότασης ή συναίνεσης του φορέα υλοποίη-
σης του ΕΠΣ, να υπολογίζεται και να επιβάλλεται εισφο-
ρά σε γη σε µεγαλύτερο ποσοστό, για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των πολεοδοµικών αναγκών στην περιοχή ε-
πέµβασης. Κυρωµένες πράξεις εφαρµογής για την ίδια
περιοχή καταργούνται κατά το µέρος που αφορούν σε ε-
κτάσεις ρυθµιζόµενες από το ως άνω προεδρικό διάταγ-
µα.

2. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παρ. 1, οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς χώροι και τυχόν ε-
κτάσεις που αποδίδονται στον Δήµο ή στο Ελληνικό Δη-
µόσιο, θεωρούνται ότι περιέρχονται σε κοινή χρήση και
µεταγράφονται. Οι χώροι αυτοί παραµένουν στη διοίκη-
ση, διαχείριση και λειτουργία του φορέα υλοποίησης του
ΕΠΣ, έως τη διαµόρφωσή και παράδοσή τους από τον
φορέα στον οικείο Δήµο ή στο Ελληνικό Δηµόσιο. Η πα-
ράδοση αυτή είναι δυνατό να λάβει χώρα και τµηµατικά,
για τον σκοπό δε αυτόν ο φορέας υλοποίησης υποβάλ-
λει σχετικό χρονοδιάγραµµα προς τον Δήµο ή το Ελληνι-
κό Δηµόσιο, δια του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. 

3. Κυρωµένες πράξεις εφαρµογής για τη λοιπή πολεο-
δοµική ενότητα ανασυντάσσονται. Οι σχετικές µελέτες
για την ανασύνταξη επισπεύδονται και χρηµατοδοτού-
νται αποκλειστικά από τον φορέα υλοποίησης του ΕΠΣ.
Κατά την ανασύνταξη της πράξης εφαρµογής στη λοιπή
περιοχή της ίδιας πολεοδοµικής ενότητας της περιοχής
επέµβασης του ΕΠΣ αποκαθίστανται κατ’ αρχήν οι ιδιο-
κτησίες, που προέβλεπε η αρχική πράξη εφαρµογής, ε-
ντός της περιοχής επέµβασης του ΕΠΣ, σε ακίνητα ίσης
αξίας εντός της ίδιας πολεοδοµικής ενότητας. Σε περί-
πτωση που η αποκατάσταση αυτή δεν είναι εφικτή, το
κόστος της αποζηµίωσης επιβαρύνει τον φορέα υλοποί-
ησης του ΕΠΣ. Σε περίπτωση που από το προεδρικό διά-
ταγµα της παρ. 1 προβλέπονται χώροι υπέρ του οικείου
Δήµου για τη δηµιουργία Τράπεζας Γης, αυτοί διατίθε-
νται µε την ανασύνταξη της παρούσας. Η κύρωση της α-
νασύνταξης της πράξης εφαρµογής της παρούσας γίνε-
ται, κατ’ εξαίρεση, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται τα
άρθρα 8, 9 και 12 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33). 

4. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, µε το υπό έγκριση ΡΣΕ,
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είναι επιπλέον δυνατό να καταλαµβάνονται και ιδιοκτη-
σίες του φορέα υλοποίησης του ΕΠΣ, οι οποίες βρίσκο-
νται εκτός ορίων της περιοχής επέµβασης του ΕΠΣ, αλ-
λά στην ίδια ή σε γειτονικές πολεοδοµικές ενότητες, ε-
φόσον οι ιδιοκτησίες αυτές αποδίδονται ως επιπλέον ει-
σφορά σε γη και τούτο εξυπηρετεί τις πολεοδοµικές α-
νάγκες της περιοχής. 

Άρθρο 37 
Συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Εταιρίες

Διανοµής Αερίου - Κατάργηση του άρθρου 5 
του ν. 2364/1995

Από 1η Ιανουαρίου 2022 το άρθρο 5 του ν. 2364/1995
(Α΄ 252), σχετικά µε τα δικαιώµατα της τοπικής αυτοδι-
οίκησης στις Εταιρίες Διανοµής Αερίου, καταργείται. 

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Άρθρο 38
Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής 

του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά -
Τροποποίηση της περ. ε΄ της παρ. 3 

του άρθρου 2 του ν. 4062/2012

Στην περ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012
(Α΄ 70), περί του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και
Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου
Κοσµά, προστίθεται νέο έκτο εδάφιο και η περ. ε΄ δια-
µορφώνεται ως εξής:

«ε. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής:
Στο τµήµα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσµά το οποίο καταλαµβάνεται από το τέως Αεροδρό-
µιο του Ελληνικού, έκταση επιφανείας δύο χιλιάδων
(2.000) τουλάχιστον στρεµµάτων θα αναπτυχθεί ως Μη-
τροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, µε χρήσεις
πρασίνου, ελεύθερων χώρων, αναψυχής, αθλητισµού,
πολιτισµού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων α-
στικών υποδοµών. Δρόµοι και τεχνικά έργα, καθώς και
ρέµατα, τα οποία διέρχονται από την πιο πάνω έκταση,
δεν συνιστούν κατάτµηση αυτής. Η κάλυψη των, πάσης
φύσεως, µόνιµων κτιρίων που θα ανεγερθούν για την ε-
ξυπηρέτηση του Πάρκου δεν µπορεί να υπερβαίνει το δέ-
κα τοις εκατό (10%) της συνολικής επιφανείας της πιο
πάνω έκτασης. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ορό-
φων για τα πιο πάνω κτίρια ορίζεται σε δύο (2) και το µέ-
γιστο επιτρεπόµενο ύψος σε δέκα (10) µέτρα. Κατ’ εξαί-
ρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ενός και µόνο υψηλού
κτιρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, το οποίο µπο-
ρεί να λειτουργήσει ως σηµείο προορισµού και τοπόση-
µο του Πάρκου. Μεµονωµένα στοιχεία απαραίτητα για τη
λειτουργία των εγκαταστάσεων εντός του Πάρκου, ό-
πως είναι οι πυλώνες φωτισµού και οι κατασκευές της
παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), δύνανται
κατά περίπτωση να ανέρχονται στο ύψος που απαιτείται
για τη λειτουργία τους καθ’ υπέρβαση του ύψους των δέ-
κα (10) µέτρων.  Οι χώροι πράσινου και οι ελεύθεροι χώ-
ροι πρέπει να ανέρχονται στο εβδοµήντα πέντε τοις εκα-
τό (75%) τουλάχιστον της συνολικής έκτασης του Πάρ-
κου.»

Άρθρο 39 
Οικοδοµικές άδειες Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού

Αγίου Κοσµά - Τροποποίηση των παρ. 1α και 6
και προσθήκη παρ. 9 και 10 

στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012

Στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), περί των οικο-
δοµικών αδειών του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού
Αγίου Κοσµά, α) στην παρ. 1α προστίθεται νέο τρίτο εδά-
φιο, β) στην παρ. 6 προστίθενται περ. α), β) και γ) και ε-
πέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, γ) προστίθενται
παρ. 9 και 10 και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5
Οικοδοµικές άδειες

1. Για όλες τις οικοδοµικές εργασίες εντός του Μητρο-
πολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά απαιτείται η
έκδοση άδειας κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α΄
167), και κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, υ-
πό την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που
τίθενται στο από 11.12.2020 Γενικό Μνηµόνιο Συναντί-
ληψης και Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλη-
ρωµένη Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνι-
κού Αγίου Κοσµά» µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού και των εταιρειών.
α) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙ-

ΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Α.Ε.» και β) «LAMDA DEVELOPMENT S.A.». Οι άδειες
χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6, ε-
ντός των προθεσµιών που ορίζονται στον ν. 4495/2017,
ύστερα από υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον έχο-
ντα νόµιµο δικαίωµα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δι-
καιολογητικά στοιχεία και τις µελέτες που ορίζονται
στον ν. 4495/2017 ή µετά από την έκδοση της απόφασης
της παρ. 2 του παρόντος, από τα ειδικά δικαιολογητικά
στοιχεία και τις µελέτες που ορίζονται στην πιο πάνω α-
πόφαση.
Οι προεγκρίσεις οικοδοµικών αδειών εκδίδονται από

το Γραφείο Ελληνικού. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπο-
γραφικό διάγραµµα ελέγχεται και θεωρείται από το Γρα-
φείο Ελληνικού κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017. Η προέγκρι-
ση οικοδοµικής άδειας ισχύει για τρία (3) έτη. Κατά τα
λοιπά, εφαρµόζεται το άρθρο 35 και οι παρ. 3 και 4 του
άρθρου 42 του ν. 4495/2017.
Εφόσον απαιτείται, κατά τις κείµενες διατάξεις, γνω-

µοδότηση Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των αρχιτε-
κτονικών µελετών που υποβάλλονται για την έκδοση οι-
κοδοµικής άδειας, αυτή παρέχεται από το Κεντρικό Συµ-
βούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.
Οι αρµοδιότητες της έγκρισης των υψοµετρικών µελε-

τών οδών για τις εργασίες αυτές ασκούνται από το αρ-
µόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφο-
ρών. Προς τον σκοπό αυτόν, υποβάλλεται στη Διεύθυνση
Οδικών Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μετα-
φορών σχετική αίτηση, συνοδευόµενη από:
α) πινακίδες σε κλίµακα 1:500 των πολεοδοµικών µε-

λετών και των µελετών έγκρισης χωρικής οργάνωσης,
β) διαγράµµατα υψοµετρικών µελετών σε κλίµακα

1:1000/1:100 και
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γ) τεύχος στοιχείων πολυγωνοµετρίας, στοιχείων χω-
ροσταθµικού δικτύου, συντεταγµένων κορυφών οικοδο-
µικών τετραγώνων και αξονοδιασταυρώσεων.
Η έγκριση της υψοµετρικής µελέτης παρέχεται εντός

αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την
υποβολή πλήρους φακέλου. Εφόσον υπάρχει εγκεκριµέ-
νη υψοµετρική µελέτη, οι βεβαιώσεις που απαιτούνται
για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας, χορηγούνται α-
πό την υπηρεσία του άρθρου 6 εντός πέντε (5) ηµερών
από την υποβολή της αίτησης. Με την πάροδο της προ-
θεσµίας άπρακτης, η βεβαίωση θεωρείται χορηγηθείσα.

1.α. Για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά και µέ-
χρι την αποπεράτωση του οδικού δικτύου που έχει εγκρι-
θεί µε τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3, η κυ-
κλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων διενεργείται
από και προς το υφιστάµενο εγκεκριµένο οδικό δίκτυο
στα όρια του Μητροπολιτικού Πόλου µέσω προσωρινών
συνδέσεων εντός του Πόλου. O τρόπος σύνδεσης των ε-
γκαταστάσεων µε το εγκεκριµένο οδικό δίκτυο αποτυ-
πώνεται σε µελέτη, η οποία εγκρίνεται από το Τµήµα
Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Αθήνας - Αττικής της Διεύ-
θυνσης Σχεδιασµού Μητροπολιτικών Περιοχών της Γενι-
κής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασµού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από αίτηση του εν-
διαφεροµένου. Οι εργασίες που απαιτούνται για την υ-
λοποίηση των παραπάνω µελετών, όπως περιφράξεις, µι-
κρής έκτασης επισκευές και συµπληρώσεις του υφιστά-
µενου οδικού δικτύου, κοπή δέντρων και φωτισµός, ε-
γκρίνονται συνολικά για όλη την έκταση στην οποία υλο-
ποιούνται, ή και τµηµατικά κατ’ επιλογή του ενδιαφερό-
µενου, από το Γραφείο Ελληνικού, το οποίο εκδίδει την
αντίστοιχη έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας
ανεξαρτήτως προϋπολογισµού. Η τελική σύνδεση των ε-
γκαταστάσεων µε το εγκεκριµένο οδικό δίκτυο του Πό-
λου, οµοίως, αποτυπώνεται σε µελέτη, η οποία συντάσ-
σεται µετά από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης πε-
ραίωσης του ανεξάρτητου µηχανικού του άρθρου 6Α και
εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του δευτέρου εδαφίου. Οι
ως άνω µελέτες µπορούν να είναι ενιαίες για περισσότε-
ρες από µία εγκαταστάσεις και αναθεωρούνται στο σύ-
νολό τους ή τµηµατικά. Το β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) δεν ε-
φαρµόζεται.

1.β. Μέχρι την αποπεράτωση των δικτύων υποδοµών
που έχουν εγκριθεί µε τις διοικητικές πράξεις των άρ-
θρων 2 και 3, όπως ιδίως, των δικτύων κοινής ωφέλειας,
η σύνδεση των κτισµάτων, κατασκευών και εν γένει ε-
γκαταστάσεων διενεργείται σε προσωρινά δίκτυα, υφι-
στάµενα ή µη, εντός ή εκτός του Πόλου. O σχεδιασµός
των προσωρινών δικτύων και η σύνδεση των ως άνω ε-
γκαταστάσεων µε τα δίκτυα αυτά αποτυπώνονται σε µε-
λέτη, η οποία εγκρίνεται από τον αρµόδιο φορέα του α-
ντίστοιχου δικτύου µετά από αίτηση του ενδιαφεροµέ-
νου. H ως άνω µελέτη µπορεί να είναι ενιαία για περισ-
σότερες εγκαταστάσεις και αναθεωρείται στο σύνολό
της ή τµηµατικά.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται υστέρα α-
πό εισήγηση του Γραφείου Ελληνικού και γνώµη του Κε-
ντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της
Δηµόσιας Περιουσίας και η οποία δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζονται ει-

δικά δικαιολογητικά στοιχεία και µελέτες για την έκδοση
των οικοδοµικών αδειών, ειδική διαδικασία ελέγχου, κα-
θώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και
προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενηµέρωσης των φακέ-
λων των οικοδοµικών αδειών στις περιοχές της παρ. 1,
κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

3.α. Κτήρια και εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κο-
σµά δύνανται να κατεδαφίζονται κατά παρέκκλιση από
τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση των αδειών κατεδά-
φισης γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου
στο Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6.
β. Για την έκδοση της άδειας κατεδάφισης απαιτούνται

αποκλειστικά τα εξής δικαιολογητικά:
- Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε τα στοιχεία του προς

κατεδάφιση κτηρίου, δήλωση αναθέσεως αναλήψεως
και φύλλο ελέγχου.

- Τεχνική έκθεση του κτηρίου.
- Διάγραµµα του κτηρίου σε κατάλληλη κλίµακα.
- Σκαριφηµατική τοµή κάτοψης του κτηρίου.
- Φωτογραφική αποτύπωση του κτηρίου.
- Δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης µελετητών/ επιβλε-

πόντων.
- Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφορών

υπέρ του Δηµοσίου, του οικείου δήµου και του e-ΕΦΚΑ.
- Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµολό-

γιο, που αφορά στην καταβολή της συµφωνηθείσας α-
µοιβής των µελετητών/επιβλεπόντων µηχανικών, καθώς
και στον Φόρο Εισοδήµατος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής.
γ. Η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται εντός πέντε (5) ερ-

γάσιµων ηµερών από την προσκόµιση των δικαιολογητι-
κών που ορίζονται στην περ. β΄, έχει ισχύ για τρία (3)
χρόνια από την έκδοσή της και αναθεωρείται µε την ίδια
διαδικασία µε την οποία εκδίδεται.

4. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
στο πλαίσιο έκδοσης των οικοδοµικών αδειών για τα έρ-
γα του Μητροπολιτικού Πόλου και ειδικότερα στις περι-
πτώσεις έκδοσης απόφασης του Κεντρικού Συµβουλίου
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), η απόφαση
εκδίδεται εντός προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµε-
ρών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασής του, κατά το
δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ΄ της περ. β΄ της παρ. 2
του άρθρου 3 και το δεύτερο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ.
3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Μετά από την
άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσµίας, η διαδι-
κασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων, όπως προβλέπεται στην υποπερ. εε΄ της περ.
β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 και στην περ. ε΄ της παρ. 3
του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 συνεχίζεται χωρίς κώλυ-
µα.

5. Οι άδειες για εργασίες που πρόκειται να εκτελε-
στούν εντός των ζωνών ανάπτυξης, όπως αυτές καθορί-
ζονται µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου
3, καθώς και εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασί-
νου και Αναψυχής, δύνανται να εκδίδονται τµηµατικά για
µία ή περισσότερες κτιριακές ενότητες. Στην περίπτωση
αυτήν, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκ-
δοση των αδειών, σύµφωνα µε το Τµήµα Β΄ του
ν. 4495/2017 προσαρµόζονται στην κατάλληλη κλίµακα,
ώστε να καλύπτουν την ή τις αντίστοιχες κτιριακές ενό-
τητες. 

6. Για την εκτέλεση των κατασκευών και εγκαταστά-
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σεων που βρίσκονται εκτός των κτηριακών ενοτήτων
των ζωνών ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πάρκου
Πρασίνου και Αναψυχής δεν απαιτείται η έκδοση άδειας.
Προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών εί-
ναι η έγκριση σχετικής µελέτης, η οποία υποβάλλεται
στο Γραφείο Ελληνικού και συνοδεύεται από τα ακόλου-
θα έγγραφα:
α) τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι προς

εκτέλεση εργασίες,
β) µελέτη προσβασιµότητας, σύµφωνα µε τις ισχύου-

σες προδιαγραφές, και
γ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αρµόδιος µηχανι-

κός επιβεβαιώνει την τήρηση όλων των γενικών και ειδι-
κότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας για
την κατασκευή, χρήση και λειτουργία των ανωτέρω κα-
τασκευών και εγκαταστάσεων. 
Το Γραφείο Ελληνικού εγκρίνει τις σχετικές µελέτες ε-

ντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή τού φακέ-
λου, σε περίπτωση δε άπρακτης παρόδου της σχετικής
προθεσµίας, οι µελέτες θεωρούνται εγκεκριµένες.

7. Η έκδοση αδειών του ν. 4495/2017 είναι δυνατή και
για οικόπεδα των περιοχών προς πολεοδόµηση και κτι-
ριακές ενότητες των ζωνών ανάπτυξης και του Μητρο-
πολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, για τα οποία
έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις, οι οποίες επέχουν
θέση άδειας κατεδάφισης κατά την παρ. 2 του άρθρου 67
του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), ακόµη και αν δεν έχουν ολο-
κληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης βάσει των πράξεων
αυτών. Στην περίπτωση αυτήν, η ολοκλήρωση των εργα-
σιών κατεδάφισης βεβαιώνεται κατά τη διαδικασία ελέγ-
χου των εργασιών βάσει των νέων αδειών του
ν. 4495/2017, και ειδικότερα:
α) για τα έργα των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ της παρ. 3

του άρθρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του
αρχικού ελέγχου από τον ελεγκτή δόµησης, και
β) για τα έργα της κατηγορίας Α΄ της παρ. 3 του άρ-

θρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του ενός
και τελικού ελέγχου από τον ελεγκτή δόµησης.
Κατά τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου, ο ελε-

γκτής επιβεβαιώνει ότι έχει εκδοθεί από το Γραφείο Ελ-
ληνικού το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.)
του άρθρου 47 του ν. 4495/2017 για την άδεια κατεδάφι-
σης του αντίστοιχου οικοπέδου ή της κτιριακής ενότη-
τας. Η µη προσκόµιση του Π.Ε.Κ. από τον φορέα υλοποί-
ησης για το οικόπεδο ή την κτιριακή ενότητα συνιστά πα-
ράβαση, την οποία ο ελεγκτής αποτυπώνει στο πόρισµα
ελέγχου της νέας άδειας και ακολουθείται η διαδικασία
του άρθρου 46 του ν. 4495/2017.

8. Για την έκδοση των αδειών της παρ. 7, τα κτίσµατα
και οι κατασκευές που περιλαµβάνονται στις άδειες κα-
τεδάφισης θεωρούνται ως ήδη κατεδαφισθέντα.

9. Για την έκδοση των αδειών του παρόντος αρκεί η υ-
ποβολή συµβολαιογραφικής δήλωσης περί δέσµευσης
των απαιτούµενων χώρων στάθµευσης και αποδεικτικού
υποβολής της προς µεταγραφή ή καταχώριση στο αρµό-
διο υποθηκοφυλακείο ή κτηµατολογικό γραφείο. Το πι-
στοποιητικό µεταγραφής ή καταχώρισης της συµβολαιο-
γραφικής δήλωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρ-
µογή προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης, η δε υποβολή του βεβαιώνεται
από τον ελεγκτή δόµησης ως εξής:
α) Για τα έργα των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ της παρ. 3

του άρθρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του
αρχικού ελέγχου, και

β) για τα έργα της κατηγορίας Α΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του ενός
και τελικού ελέγχου.
Η µη υποβολή του παραπάνω πιστοποιητικού συνιστά

παράβαση, την οποία ο ελεγκτής αποτυπώνει στο πόρι-
σµα ελέγχου της νέας άδειας και ακολουθείται η διαδι-
κασία του άρθρου 46 του ν. 4495/2017.

10. Για την έκδοση των διοικητικών πράξεων του άρ-
θρου 28 του ν. 4495/2017 επί των εγκαταστάσεων (κτη-
ρίων και εν γένει κτισµάτων και κατασκευών), οι οποίες
έχουν ήδη χαρακτηριστεί ή χαρακτηρίζονται µεταγενέ-
στερα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ως διατη-
ρούµενες, υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρµογή προ-
σβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµό-
σιας Διοίκησης, φάκελος αποτύπωσης υφιστάµενης κα-
τάστασης, ο οποίος περιλαµβάνει:
α) κατόψεις αποτύπωσης των ορόφων, 
β) τοµή, και 
γ) φωτογραφίες όψεων.
Ο φάκελος αποτύπωσης υφιστάµενης κατάστασης α-

ντικαθιστά τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. ε΄
της παρ. 5 του άρθρου 35, την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 40 και την περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 41 του
ν. 4495/2017.»

Άρθρο 40 
Ειδικότερες πολεοδοµικές ρυθµίσεις 

του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά -
Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη 

παρ. 6, 8 και 10 στο άρθρου 5Α του ν. 4062/2012

Στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012 (Α΄ 70), περί κατα-
σκευής παιδικής χαράς στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελλη-
νικού Αγίου Κοσµά, α) στην παρ. 2 προστίθεται περ. ε΄,
β) προστίθενται παρ. 6, 8 και 9 και το άρθρο 5Α διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Αρθρο 5Α
Ειδικές ρυθµίσεις για τον Μητροπολιτικό 

Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσµά

1. Η λειτουργία των κύριων τουριστικών καταλυµάτων
των υποπερ. αα΄ και εε΄ της περ. α΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) επιτρέπεται και στα
ψηλά κτήρια, κατά την έννοια της παρ. 97 του άρθρου 2
του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), που βρίσκονται εντός του Μη-
τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά. Το ελάχι-
στο ποσοστό της επιφάνειας των τουριστικών καταλυµά-
των ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) επί της συ-
νολικής δόµησης του ψηλού κτηρίου. Για τον σκοπό αυ-
τόν, στα καταλύµατα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η
κατά τις οικείες διατάξεις σύσταση οριζόντιων ιδιοκτη-
σιών µε ανεξάρτητη είσοδο επί της ανωδοµής των κτη-
ρίων και λειτουργική αυτοτέλεια, σύµφωνα µε τις λοιπές
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας
των αντίστοιχων τουριστικών καταλυµάτων. Όταν δε, η
µερική δέσµευση του κτιρίου για τη λειτουργία του του-
ριστικού καταλύµατος γίνεται ανά ορόφους του κτηρίου
και όχι καθ’ ύψος του κτηρίου, πέραν της απαιτούµενης
σύµφωνα µε τα παραπάνω λειτουργικής αυτοτέλειας, οι
λοιπές τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία του
τουριστικού καταλύµατος πρέπει να τηρούνται υποχρεω-
τικά για το σύνολο του κτηρίου.

2. α. Η παιδική χαρά, που κατασκευάζεται εντός της
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κτιριακής ενότητας Α1 του Μητροπολιτικού Πάρκου
Πρασίνου και Αναψυχής, λειτουργεί υπό την ευθύνη της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή και θυγατρικών αυτής ε-
ταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, τα ως άνω νοµικά πρόσωπα
λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή
λειτουργία της εν λόγω παιδικής χαράς.
β. Σε περίπτωση που η έναρξη κατασκευής ή και λει-

τουργίας της εν λόγω παιδικής χαράς λάβει χώρα πριν
από τη µεταβίβαση των µετοχών που προβλέπεται
στο άρθρο 2 της από 14.11.2014 Σύµβασης Αγοραπωλη-
σίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του εκατό τοις
εκατό (100%) του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ως αυτή τροποποιήθηκε µε την από
19.7.2016 Τροποποιητική Σύµβαση και κυρώθηκε µε τον
ν. 4422/2016 (Α΄ 181), η παιδική χαρά λειτουργεί υπό
την ευθύνη του Αγοραστή ή/και του Εγγυητή, όπως οι τε-
λευταίοι ορίζονται στη ΣΑΜ, η δε αίτηση της περ. δ΄ της
παρούσας υποβάλλεται από τα πρόσωπα αυτά.
γ. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθµίσεων της

παρούσας, ως προς τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές
προδιαγραφές για τη λειτουργία της ανωτέρω παιδικής
χαράς, τα όργανα και τη διαδικασία αδειοδότησης και ε-
λέγχου της, καθώς και τη διαδικασία συντήρησής της, ε-
φαρµόζεται αναλογικά η υπ’ αριθµ. 28492/11.5.2009
(Β΄ 931) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
δ. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουρ-

γίας της παιδικής χαράς από την κατά τόπο αρµόδια Επι-
τροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, σύµφωνα µε το άρθρο
9 της υπ’ αριθµ. 28492/11.5.2009 απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, υποβάλλεται αίτηση από τα πρόσωπα
της περ. α' της παρούσας στο Γραφείο Ελληνικού. Η τε-
χνική έκθεση, που προβλέπεται στην παρ. 1 και στην
περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 της εν λόγω απόφασης,
συντάσσεται από µηχανικό της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του
Γραφείου Ελληνικού.
ε. Η παιδική χαρά µπορεί να επεκτείνεται και εκτός της

κτιριακής ενότητας Α1, εντός των ορίων της χωρικής ε-
νότητας Α «Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών», οπότε
εφαρµόζονται αναλογικά οι περ. α΄ έως δ΄ .

3. Η δαπάνη της µελέτης, κατασκευής και εκτέλεσης
των αναγκαίων για την ανάπτυξη των δικτύων διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έργων υποδο-
µής, καθώς και των συνοδών αυτών έργων εντός του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά βαρύνει
τους φορείς υλοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 6A. Η
εκπόνηση των µελετών, η προµήθεια του εξοπλισµού και
η εκτέλεση των σχετικών έργων, γίνονται από πρόσωπα
της επιλογής των φορέων υλοποίησης. Οι µελέτες που
θα εκπονηθούν προς τον σκοπό αυτόν θεωρούνται από
τους διαχειριστές των αντίστοιχων δικτύων, εφόσον τη-
ρούνται ο σχεδιασµός, οι προδιαγραφές, οι τυποποιή-
σεις και οι οδηγίες των διαχειριστών. Κατά τα λοιπά, ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας και
του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Α-
ερίου.

4. Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου και των ζωνών
ανάπτυξης επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων, κατά
την έννοια της παρ. 62 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79), για τον διαχωρισµό δραστηριοτήτων και λει-
τουργιών ακόµη και εντός του ίδιου γηπέδου.

5.α. Για την οριοθέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού Αγίου Κοσµά επιτρέπεται η κατασκευή προ-

σωρινής περίφραξης ασφαλείας περιµετρικά της συνολι-
κής έκτασης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η ο-
ποία µπορεί να περιλαµβάνει σε όλη την έκταση ή σε
τµήµατα αυτής και πρόσθετες κατασκευές, όπως ιδίως
ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις
φωτισµού και συστηµάτων ασφαλείας, καθώς και εργο-
ταξιακά κτίσµατα και εγκαταστάσεις.
β. Η άδεια για την εκτέλεση των εργασιών περίφρα-

ξης, η οποία µπορεί να εκδίδεται και τµηµατικά, χορηγεί-
ται από το Γραφείο Ελληνικού, στο οποίο υποβάλλονται
σε έγχαρτη µορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
αα) αίτηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή του Α-

γοραστή ή του Εγγυητή, όπως αυτοί ορίζονται στη ΣΑΜ,
αβ) τεχνική έκθεση περιγραφής των εργασιών,
αγ) διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνονται οι εργασίες

περίφραξης και πρόσθετων κατασκευών, στις οποίες α-
φορά η άδεια,
αδ) στατική µελέτη και µελέτη ηλεκτροµηχανολογικών

εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται,
αε) κατόψεις, ενδεικτικές όψεις και τοµές εγκαταστά-

σεων,
αστ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έρ-

γου, όπου απαιτείται σύµφωνα µε το π.δ. 305/1996
(Α΄ 212),
αζ) Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ),

παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 2
του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1312), τα οποία συνο-
δεύονται από αντίγραφο της υπογεγραµµένης σύµβασης
του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευ-
ών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), µε εγκεκριµένο Σύστηµα
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έ-
γκρισης Ατοµικού Συστήµατος Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης (ΑΣΕΔ) από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ελ-
ληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.),
αη) δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης µελετητών/
επιβλεπόντων,
αθ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούµενων εισφο-

ρών υπέρ του Δηµοσίου, του οικείου δήµου και του e-
ΕΦΚΑ,
αι) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιµο-

λόγιο, που αφορά στην καταβολή της συµφωνηθείσας α-
µοιβής των µελετητών µηχανικών, καθώς και στον Φόρο
Εισοδήµατος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής,
αια) µελέτη χρονικού προγραµµατισµού εκτέλεσης έρ-

γου, και
αιβ) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργά-

νων, όπου απαιτούνται.
γ. Η άδεια εκδίδεται από το Γραφείο Ελληνικού σε έγ-

χαρτη µορφή, έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνια και αναθεω-
ρείται και ενηµερώνεται µε τη διαδικασία της περ. β΄, η
οποία εφαρµόζεται αναλογικά. Με την ολοκλήρωση αυ-
τοτελών τµηµάτων των έργων πραγµατοποιούνται κα-
θαιρέσεις των αντίστοιχων περιφράξεων, οι οποίες πι-
στοποιούνται από το Γραφείο Ελληνικού.

6. Για την κατάρτιση συµβολαιογραφικών εγγράφων
µεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εµπράγµατου δικαιώ-
µατος ή σύστασης διηρηµένης ιδιοκτησίας επί οικοπέ-
δων ή γηπέδων του Μητροπολιτικού Πόλου, οι εγκατα-
στάσεις (κτήρια και εν γένει κτίσµατα και κατασκευές),
οι οποίες, κατά τον χρόνο κατάρτισης των ως άνω εγ-
γράφων, έχουν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέες, θεω-
ρούνται ως ήδη κατεδαφισθείσες. Οι παραπάνω εγκατα-

30



στάσεις δεν αποτυπώνονται στα διαγράµµατα που προ-
σαρτώνται στις συµβολαιογραφικές πράξεις και δεν πε-
ριγράφονται σε αυτές, ούτε προσαρτώνται δικαιολογητι-
κά που προϋποθέτουν τα εν λόγω κτίσµατα ως υφιστά-
µενα. Η ευθύνη για τις εγκαταστάσεις παραµένει στην ε-
ταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» µέχρι την κατεδάφισή τους α-
πό την τελευταία ή τους ειδικούς διαδόχους της, εκτός
εάν συµφωνείται διαφορετικά στις σχετικές συµβολαιο-
γραφικές πράξεις.

7. Η ύπαρξη προσώπου ως προϋπόθεση αρτιότητας
των οικοπέδων ή γηπέδων που δηµιουργούνται εντός
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσµά, ε-
φόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε χώρο που χαρακτηρίζε-
ται ως κοινόχρηστος µε τις κοινές υπουργικές αποφά-
σεις του άρθρου 3, θεωρείται ότι συντρέχει από τον χρό-
νο περιέλευσης της κυριότητας του χώρου αυτού στο
Ελληνικό Δηµόσιο.

8.α. Οι άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστά-
σεων, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Αγί-
ου Κοσµά, µπορούν να εκδίδονται και τµηµατικά ανά ε-
γκατάσταση ή και ως αυτοτελές τµήµα µεµονωµένης,
κύριας ή συνοδής εγκατάστασης, ενώ δύνανται να συ-
µπεριλαµβάνουν και τον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο.
β. Στους χώρους αθλητικών συγκεντρώσεων οι αµιγώς

αθλητικές δραστηριότητες καταλαµβάνουν τουλάχιστον
το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εγκαταστά-
σεων. Στο υπόλοιπο ποσοστό µπορεί να περιλαµβάνο-
νται συνοδές χρήσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων
µε τους αντίστοιχους διαδρόµους, όπως χώροι Μέσων
Μαζικής Ενηµέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης α-
θλητών, χώροι εκπαίδευσης, αθλητικοί ξενώνες, παιδό-
τοπος, εκθεσιακοί χώροι, καθώς και εµπορικές δραστη-
ριότητες µε τους αντίστοιχους διαδρόµους, ιδίως, καφέ,
εστιατόρια, µαγειρεία, µπουτίκ αθλητικών ειδών, εµπορι-
κά καταστήµατα,  χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής. 

9. Όταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθµευσης
αυτοκινήτων, κτηρίων που περιλαµβάνουν κατοικίες, βρί-
σκονται σε πεζοδρόµους, ο αριθµός των θέσεων που α-
ντιστοιχούν στη χρήση κατοικίας δεν µπορεί να είναι µε-
γαλύτερος του διπλάσιου απαιτούµενου αριθµού για την
εξυπηρέτηση των κατοικιών των κτηρίων αυτών. Οι θέ-
σεις που αντιστοιχούν στη χρήση κατοικίας δεν µπορούν
να περιλαµβάνονται σε σταθµούς αυτοκινήτων δηµόσιας
χρήσης.»

Άρθρο 41
Εγκατάσταση λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδροµίων 

εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού 
Αγίου Κοσµά - Τροποποίηση της  παρ. 6

του άρθρου 111 του ν. 4442/2016

Στην παρ. 6 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230),
περί εγκαταστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,
λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδροµίων, επέρχονται οι ε-
ξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η περ. δ), ως προς
την επικαιροποίηση της ονοµασίας των πρώην Τοπικών
Χωρικών Σχεδίων, β) προστίθεται περ. στ), και η παρ. 6
του άρθρου 111 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του παρό-
ντος Κεφαλαίου επιτρέπεται:
α) σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες δεν

έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, εφόσον αυτές δεν διέπο-
νται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περι-

βάλλον, καθώς και για την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και
φυσική κληρονοµιά και εφόσον τα γήπεδα έχουν πρόσω-
πο σε κοινόχρηστη οδό και εξασφαλίζεται η κυκλοφο-
ριακή σύνδεσή τους µε την οδό, 
β) σε περιοχές µε καθορισµένες χρήσεις γης των άρ-

θρων 4, περί πολεοδοµικού κέντρου, κεντρικής λειτουρ-
γίας πόλης και τοπικού κέντρου συνοικίας-γειτονιάς και
8 περί τουρισµού-αναψυχής του από 23.2.1987 προεδρι-
κού διατάγµατος (Δ΄ 166),
γ) στις περιοχές των άρθρων 4, περί πολεοδοµικού κέ-

ντρου, κεντρικών λειτουργιών πόλης και τοπικού κέ-
ντρου συνοικίας-γειτονιάς και 5 περί τουρισµού-αναψυ-
χής του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), 
δ) σε ακίνητα γενικής κατοικίας του άρθρου 3 του από

23.2.1987 προεδρικού διατάγµατος και του π.δ. 59/2018,
τα οποία έχουν πρόσωπο σε κύριο οδικό δίκτυο, σε πρω-
τεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες των Γενικών Πο-
λεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ), των Σχεδίων Χωρικής και Οι-
κιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) και
των Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΤΠΣ), 
ε) σε ακίνητα που βρίσκονται εντός ορίων οικισµών κά-

τω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων όπου ισχύουν οι
χρήσεις του άρθρου 16 περί επιτρεπτών µεταβατικά χρή-
σεων του π.δ. 59/2018, εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε
κύρια δηµοτική οδό,
στ) στο Μητροπολιτικό Πάρκο και στις ζώνες ανάπτυ-

ξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κο-
σµά.»

Άρθρο 42
Ρυθµίσεις του χωρικού προορισµού των δηµοσίων 

ακινήτων - Τροποποίηση της παρ. 5 
του άρθρου 12 του ν. 3986/2011

Στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152),
περί τροποποίησης ρυµοτοµικών σχεδίων και σχεδίων
πόλεως, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώ-
το εδάφιο επικαιροποιείται η αναφορά από τον Γενικό
Οικοδοµικό Κανονισµό στον Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό,
β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) τα υφιστάµενα ε-
δάφια της παραγράφου διαµορφώνονται ως αυτοτελή
περ. α΄, δ΄) προστίθενται νέες περ. β΄, γ΄ και δ΄, και η
παράγραφος διαµορφώνεται ως εξής: 

«5.α. Με όµοια προεδρικά διατάγµατα, και ύστερα από
ειδικώς αιτιολογηµένη εκτίµηση των πολεοδοµικών, πε-
ριβαλλοντικών, αρχιτεκτονικών και αναπτυξιακών χαρα-
κτηριστικών και επιπτώσεων της επιδιωκόµενης παρέµ-
βασης, µπορεί να τροποποιούνται εγκεκριµένα ρυµοτο-
µικά σχέδια και σχέδια πόλεως ή και πολεοδοµικές µελέ-
τες, καθώς και να καθορίζονται ειδικοί όροι χρήσεως και
δόµησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δηµόσια ακίνητα
του άρθρου 10 της παρ. 2, ακόµη και κατά παρέκκλιση α-
πό τις τυχόν ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές
χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης, καθώς
και από τις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού,
εφόσον οι ρυθµίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες για
την εκπλήρωση της αποστολής των πιο πάνω ακινήτων
και δεν αλλοιώνουν τη γενική φυσιογνωµία της περιοχής
και την όλη αισθητική της εικόνα. Κατά την ως άνω τρο-
ποποίηση µπορεί να µετατοπίζονται ή και να καταργού-
νται ρυµοτοµικές και οικοδοµικές γραµµές, καθώς και να
αναδιατάσσονται κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι υ-
πό την προϋπόθεση ότι το ισοζύγιό τους παραµένει του-
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λάχιστον σταθερό. Στις περιπτώσεις αυτές, η δηµοσίευ-
ση του σχετικού εγκριτικού διατάγµατος έχει τις συνέ-
πειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του
ν.δ. 17.7/16.8.1923. 
β. Για την έκδοση των πιο πάνω διαταγµάτων ακολου-

θείται η διαδικασία δηµοσιότητας του άρθρου 154 του
Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (από
14.7/27.7.1999 π.δ., Δ΄ 580), όπου αυτή απαιτείται. Στην
περίπτωση αυτή, η γνωµοδότηση του οικείου δηµοτικού
συµβουλίου, µαζί µε τις τυχόν ενστάσεις, τις παρατηρή-
σεις επί αυτών και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κοινοποι-
είται στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών,
από τότε που περιέρχεται το σχετικό αίτηµα τροποποίη-
σης στον οικείο Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο-
ΤΑ). Όπου στο ως άνω άρθρο 154 αναφέρεται το Συµ-
βούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, νοείται το
Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης του άρθρου 16 του παρό-
ντος, το οποίο γνωµοδοτεί εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού φακέ-
λου προς γνωµοδότηση.  
γ. Αν στα ακίνητα της περ. β΄ περιλαµβάνονται κτίρια

τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, µε τα προε-
δρικά διατάγµατα της περ. α΄ µπορεί επιπροσθέτως να
καθορίζονται ζώνες προστασίας πέριξ των κτιρίων αυ-
τών.  
δ. Μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων της

περ. α΄ συντάσσονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας πράξεις εφαρµογής για τα ακίνητα τα ο-
ποία ρυθµίζονται από τα ανωτέρω διατάγµατα, όπου αυ-
τό απαιτείται, οι οποίες κυρώνονται µε απόφαση του Υ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Για τον υπολο-
γισµό της εισφοράς σε γη, λαµβάνεται υπόψη η νοµική
και πραγµατική κατάσταση των ακινήτων κατά την ηµε-
ροµηνία δηµοσίευσης του προεδρικού διατάγµατος της
περ. α΄.  Η εισφορά αυτή, κατά το µέρος που αφορά σε
µη ρυµοτοµούµενα τµήµατα της ιδιοκτησίας, µπορεί να
µετατρέπεται σε χρηµατική συµµετοχή εφόσον συντρέ-
χουν οι προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του
ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως αυτές τεκµηριώνονται στην
πολεοδοµική εκτίµηση της περ. α΄, ιδίως δε στις περι-
πτώσεις όπου η συµµετοχή σε γη καθιστά δυσχερή την
αξιοποίηση του ακινήτου λόγω της υπάρξεως διατηρητέ-
ων κτιρίων και σχετικών ζωνών προστασίας ή και άλλων
νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων που βρίσκονται διάσπαρ-
τα στην όλη έκταση.»

Άρθρο 43
Χώροι στάθµευσης

Οι χώροι στάθµευσης του άρθρου 1 του ν. 960/1979
(Α΄ 194) στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κο-
σµά δύνανται να λειτουργούν ως σταθµοί αυτοκινήτων
δηµόσιας χρήσης, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρ-
θρου 1 του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), ακόµη και εάν περι-
λαµβάνουν µόνο τις ελάχιστες απαιτούµενες κατά νόµο
θέσεις στάθµευσης, εφόσον αυτές δεν εξυπηρετούν τη
χρήση της κατοικίας.

Άρθρο 44
Ειδικές διατάξεις για ψηλά κτίρια

Για τα ψηλά κτίρια, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 97
του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), ισχύουν τα εξής:
α) Οι µελέτες παθητικής πυροπροστασίας των ψηλών

κτηρίων εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής,
Οικοδοµικών Κανονισµών και Αδειοδοτήσεων του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αίτη-
σης του ενδιαφερόµενου φορέα, οι δε µελέτες ενεργητι-
κής πυροπροστασίας εγκρίνονται από το Γραφείο Ελλη-
νικού. Η Διεύθυνση και το Γραφείο δύνανται να εφαρµό-
ζουν διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή και εθνικά
πρότυπα άλλων χωρών, εάν κρίνουν κατά τη διακριτική
τους ευχέρεια ότι τα ελληνικά πρότυπα δεν είναι κατάλ-
ληλα ή δεν επαρκούν. Για τις ανάγκες της πυροπροστα-
σίας και στο πλαίσιο της παρούσας περίπτωσης δεν ε-
φαρµόζεται η παρ. 9 του άρθρου 354 του Κώδικα Βασι-
κής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν., από 14.7.1999
π.δ., Δ΄ 580).
β) Για την έκδοση οικοδοµικών αδειών δεν απαιτείται η

υποβολή µελέτης καύσιµου αερίου.

Άρθρο 45
Αθλητικές εγκαταστάσεις

Για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέ-
πονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόµησης
της περιοχής και τις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κα-
νονισµού (ν. 4067/2012, Α΄ 79), εφόσον έχει ληφθεί έ-
γκριση από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για τη συµµόρφω-
ση της αθλητικής εγκατάστασης µε τις αντίστοιχες προ-
διαγραφές λειτουργίας, όπως αυτές καθορίζονται από
το Τµήµα Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων
Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Α-
θλητικών Έργων και Υποδοµών του ίδιου Υπουργείου. Η
ανέγερση της αθλητικής εγκατάστασης κατά παρέκκλι-
ση των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόµησης εγκρίνε-
ται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από σύµφωνη γνώ-
µη του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. Στην από-
φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επι-
συνάπτονται τα σχέδια της αθλητικής εγκατάστασης, ό-
που αποτυπώνονται τα υλοποιούµενα µεγέθη.

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 46
Πληρωµές δαπανών συγχρηµατοδοτούµενων 
από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα REACT EU

1. Οι πληρωµές δαπανών που βαρύνουν πιστώσεις του
Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και χρηµατο-
δοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα REACT EU δύ-
ναται να εκτελούνται και εκτός των ορίων του συγχρη-
µατοδοτούµενου σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων, εφόσον οι εν λόγω πληρωµές διενεργού-
νται  εντός του τρέχοντος οικονοµικού έτους και η λογι-
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στική τακτοποίησή τους, όπως και των ισόποσων µε αυ-
τές εισπράξεων εσόδων, πραγµατοποιείται µέχρι την
31η.12.2022. 

2. Το ανώτατο όριο πληρωµών, καθώς και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρ. 1, καθορί-
ζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
Υπουργού.

Άρθρο 47
Διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Προγράµµατος

Ανάπτυξης λόγω αλλαγών της διοικητικής δοµής
της Χώρας ή της Κυβέρνησης  - Τροποποίηση 

του άρθρου 124 του ν. 4635/2019 

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4635/2019
(Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο, κατά το οποίο δεν απαιτεί-
ται διαβούλευση του σχεδίου του Εθνικού Προγράµµα-
τος Ανάπτυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου
www.opengov.gr, όταν το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης
αναθεωρείται αποκλειστικά λόγω αλλαγής διοικητικών
δοµών και το άρθρο διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 124
Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠΑ

1. Η πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠΑ παρακολουθεί-
ται περιοδικά. Σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέ-
πονται στην απόφαση της παραγράφου Γ΄ του άρθρου
129 του παρόντος, η Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενδιάµεση έκθεση προόδου
για την εφαρµογή και υλοποίηση του ΕΠΑ, µε βάση τα
στοιχεία των εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται από
τις υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ, σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος, κα-
θώς και τα δεδοµένα παρακολούθησης της υλοποίησης
του ΕΠΑ, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύ-
στηµα του άρθρου 135 του παρόντος. Στην έκθεση περι-
γράφεται η συµβολή του ΕΠΑ στην επίτευξη των στόχων
και προτεραιοτήτων του σχεδίου ανάπτυξης της Χώρας
και παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την πρόοδο
των επιµέρους προγραµµάτων, καθώς και οι χρονικές ή
άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίη-
ση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων το ΕΠΑ µπορεί να αναθεωρείται, αν:
α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της Χώρας, προ-

κειµένου να ληφθούν υπόψη σηµαντικές µεταβολές ε-
θνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων,
β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα λοιπά

δεδοµένα της παρακολούθησης του προγράµµατος προ-
κύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραµµατισµένη
πρόοδος της υλοποίησής του και απαιτούνται προσαρµο-
γές,
γ) επιβάλλεται εξαιτίας της µεταβολής των οικονοµι-

κών ή άλλων συνθηκών.
Η Δι.Δι.Ε.Π. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρηµένου Ε-

ΠΑ, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο www.open-
gov.gr για διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών, µε στόχο τη
διατύπωση απόψεων από τα Υπουργεία, τους οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και τους
κοινωνικούς και οικονοµικούς εταίρους. Το αναθεωρηµέ-
νο ΕΠΑ εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων µε την επιφύλαξη εφαρµογής του τελευταί-
ου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του πα-
ρόντος στην περίπτωση αύξησης του συνολικού προϋπο-
λογισµού του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της ίδιας προγραµ-
µατικής περιόδου. Σε περίπτωση που το ΕΠΑ αναθεωρεί-
ται αποκλειστικά λόγω αλλαγής της διοικητικής δοµής
της Χώρας ή της Κυβέρνησης, που επιβάλλει τη διάσπα-
ση, τη συνένωση ή τη µεταφορά προγραµµάτων ή τµη-
µάτων τους, δεν απαιτείται διαβούλευση του σχεδίου
του αναθεωρηµένου ΕΠΑ µέσω του διαδικτυακού τόπου
www.opengov.gr »

Άρθρο 48
Έκτακτη διαδικασία πληρωµών του Προγράµµατος 
Δηµοσίων Επενδύσεων για τον µήνα Ιανουάριο 2022

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του ν. 1882/1990
(Α΄ 43), της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992
(Α΄ 113) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή τυ-
χόν αντίθετου συµβατικού όρου, επιτρέπεται από την
1η.1.2022 µέχρι την 31η.1.2022 η πληρωµή αναδόχων
δηµοσίων συµβάσεων χρηµατοδοτούµενων από το Πρό-
γραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, χωρίς ισχύον κατά τον
χρόνο πληρωµής αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφα-
λιστικής ενηµερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, εφόσον
µέχρι την 31η.12.2021 έχει υποβληθεί στην αρµόδια οι-
κονοµική υπηρεσία η αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί
το έργο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της υπ’ αριθµ.
134453/2015 (Β΄ 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Οικονοµικών,
συνοδευόµενη από το σύνολο των απαιτούµενων και ι-
σχυόντων κατά τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών
πληρωµής.  

2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται αναλόγως και για τις πληρω-
µές δικαιούχων πράξεων κρατικών ενισχύσεων, που διε-
νεργούνται από φορέα διαχείρισης, εφόσον µέχρι τις
31.12.2021 έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το σύ-
νολο των απαιτούµενων εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβο-
λής δικαιολογητικών πληρωµής, σύµφωνα µε τα προβλε-
πόµενα στις οικείες προσκλήσεις.

Άρθρο 49
Άµεση αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
που υλοποιούνται στον κεντρικό, βόρειο, 

νότιο και δυτικό τοµέα Αθηνών

Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στα άρθρα 41 και 61
του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), οι αιτήσεις που έχουν υπο-
βληθεί στην Περιφέρεια Αττικής για υπαγωγή επενδυτι-
κών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηµατικότη-
τα» και «Επιχειρηµατικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων» του ν. 4399/2016 έως τη δηµοσίευση του
παρόντος, αξιολογούνται κατ’ άρθρο 14 του ν. 4399/2016
µε τη µέθοδο της άµεσης αξιολόγησης, εφόσον υλοποι-
ούνται στις περιφερειακές ενότητες του κεντρικού, βό-
ρειου, νότιου και δυτικού τοµέα Αθηνών και κατά χρονι-
κή προτεραιότητα, σύµφωνα µε την ηµεροµηνία υποβο-
λής του αιτήµατος υπαγωγής. 
Τα άνω σχέδια εξετάζονται από την Περιφέρεια Αττι-

κής κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις
λοιπές Περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας.
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Άρθρο 50
Περιεχόµενο της εταιρικής σύµβασης και σύσταση 

της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης - Τροποποίηση
του άρθρου 6 του ν. 3190/1955

Στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) επέρχονται οι ε-
ξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 διαγράφεται  η φράση
«και την υπ’ αριθµ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης (Β΄ 928)», β) στην παρ. 2 δια-
γράφεται το δεύτερο εδάφιο της περ. στ΄, περί ορισµέ-
νου χρόνου διάρκειας της εταιρείας, γ) η παρ. 3 αναµορ-
φώνεται και προσαρµόζεται στη δηµοτική γλώσσα, δ) η
παρ. 4 τροποποιείται ως προς την παραπεµπόµενη διά-
ταξη, και το άρθρο 6 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Περιεχόµενο της εταιρικής σύµβασης και σύσταση

1. Η εταιρική σύµβαση καταρτίζεται µε συµβολαιογρα-
φικό έγγραφο ή µε πρότυπο καταστατικό, σύµφωνα µε
το άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α΄ 227).

2. Η εταιρική σύµβαση πρέπει να περιέχει:
α) το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, το επάγγελ-

µα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση,
τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθ-
µό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου των εταί-
ρων,
β) την εταιρική επωνυµία,
γ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισµένης ευθύ-

νης,
δ) την έδρα της εταιρείας. Ως έδρα ορίζεται δήµος της

Ελληνικής Επικράτειας,
ε) τον σκοπό της εταιρείας,
στ) τη διάρκεια της εταιρείας, 
ζ) το κεφάλαιο της εταιρείας, τη µερίδα συµµετοχής,

τα περισσότερα εταιρικά µερίδια κάθε εταίρου και βεβαί-
ωση των ιδρυτών για την καταβολή του κεφαλαίου,
η) το αντικείµενο των εισφορών σε είδος, την αποτίµη-

ση αυτών και το όνοµα του εισφέροντος, καθώς και το
σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος,
θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εται-

ρείας.»
3. Συµφωνίες µεταξύ των εταίρων: α) περί συµπληρω-

µατικών εισφορών, β) περί άλλων παρεπόµενων παρο-
χών αυτών, που δεν αποτελούν εισφορά σε χρήµα ή σε
είδος, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του
άρθρου 5, γ) περί απαγόρευσης του ανταγωνισµού
στους εταίρους, δ)  περί απαγόρευσης της µεταβίβασης
ή  της  µεταβίβασης  υπό  ορισµένες  προϋποθέσεις του
εταιρικού µεριδίου και δ) περί λύσης της εταιρείας για
λόγο που δεν προβλέπεται από τον νόµο, είναι ισχυρές
εφόσον περιλήφθηκαν στο έγγραφο σύστασης της εται-
ρίας. Στο καταστατικό µπορούν επίσης να περιληφθούν
διατάξεις περί ελέγχου της διαχείρισης της εταιρείας.

4. Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης αποκτά νοµική
προσωπικότητα µε την εγγραφή της στο Γενικό Εµπορι-
κό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε το άρθρο 93 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167).»

Άρθρο 51
Διάρκεια της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης -

Προσθήκη άρθρου 6α στον ν. 3190/1955

Στον ν. 3190/1955 (Α΄ 91) προστίθεται άρθρο 6α, ως ε-
ξής:  

«Άρθρο 6α
Διάρκεια εταιρείας

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου ή
αόριστη. 

2. Αν η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου,
αυτή ορίζεται στο καταστατικό και αποδίδεται σε έτη.

3.  Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, εφόσον:
α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη ή
β) έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί

στο καταστατικό και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση
της εταιρείας.» 

Άρθρο 52
Λόγοι λύσης της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης  -

Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3190/1955

Στο άρθρο 44 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) επέρχονται οι
εξής τροποποιήσεις: α) οι περ. α΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 α-
ναµορφώνονται και προσαρµόζονται στη δηµοτική
γλώσσα, β) η περ. ε΄ της παρ. 1 για την παρέλευση ορι-
σµένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας καταργείται, γ)
στην παρ. 2 η απαγόρευση αντικαθίσταται από τη δικα-
στική συµπαράσταση, δ) η παρ. 2 αναµορφώνεται και
προσαρµόζεται στη δηµοτική γλώσσα και το άρθρο 44
διαµορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 44
Λόγοι λύσεως

1. Η  εταιρεία  λύεται:
α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόµο

ή το καταστατικό,  
β) µε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία

λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συ-
νολικού αριθµού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα
δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζε-
ται διαφορετικά στο καταστατικό,
γ) µε δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν

αιτήσεων ενός ή περισσοτέρων εταίρων,  οι οποίοι εκ-
προσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εται-
ρικού κεφαλαίου,
δ) µε την κήρυξη  της  εταιρείας  σε κατάσταση πτώ-

χευσης.
ε) [Καταργείται]
2. Η εταιρεία δεν λύεται λόγω της δικαστικής συµπα-

ράστασης, της πτώχευσης ή του θανάτου ενός ή περισ-
σότερων εταίρων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο κα-
ταστατικό.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δηµοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8.

4. Με εξαίρεση την πτώχευση, µέσα σε έναν (1) µήνα
από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται
να καταρτίσει οικονοµικές καταστάσεις τέλους χρήσης,
οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και
υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρ-
θρου 8.»

Άρθρο 53
Διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας - 

Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4072/2012

Στο άρθρο 46 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) προστίθεται
πρόβλεψη και για αόριστη διάρκεια της ιδιωτικής κεφα-
λαιουχικής εταιρείας και το άρθρο αντικαθίσταται ως ε-
ξής:
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«Άρθρο 46
Διάρκεια εταιρείας

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου ή
αόριστη. 

2. Αν η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισµένου χρόνου,
αυτή ορίζεται στο καταστατικό και αποδίδεται σε έτη.

3.  Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, εφόσον:
α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη ή
β) έχει λήξει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί στο

καταστατικό και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση της
εταιρείας.» 

Άρθρο 54
Λόγοι λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας -

Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4072/2012

Στο άρθρο 103 του ν. 4072/2012 επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις: 
α) η περ. β΄ της παρ. 1 για την παρέλευση ορισµένου

χρόνου διάρκειας, ως λόγο λύσης της ιδιωτικής κεφα-
λαιουχικής εταιρείας, διαγράφεται, 
β) στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «αν δεν οφείλεται

στην πάροδο του χρόνου διάρκειας», και το άρθρο 103
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 103
Λόγοι λύσης

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: 
α) οποτεδήποτε µε απόφαση των εταίρων, 
β) [καταργείται]
γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και 
δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νό-

µος ή το καταστατικό.
2. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.,

µε µέριµνα του εκκαθαριστή.»

Άρθρο 55
Ηµεροµηνία λήξης των εταιρειών περιορισµένης

ευθύνης - Κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 4541/2018

Το άρθρο 12 του ν. 4541/2018 (Α΄ 93) περί ηµεροµη-
νίας λήξης των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, κα-
ταργείται.

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Άρθρο 56
Αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου

του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
για διαχείριση πόρων που αφορούν

στην επαγγελµατική κατάρτιση

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργα-
νισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
εξειδικεύεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο τρό-
πος διαχείρισης, διανοµής και χρήσης των ποσών που
διατίθενται στον Οργανισµό ή µέσω του Οργανισµού για
την υλοποίηση επιδοτούµενων προγραµµάτων Συνεχιζό-
µενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ανεξαρτή-
τως της πηγής προέλευσής τους.

2. Η απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπει και την
υλοποίηση προγραµµάτων Σ.Ε.Κ. µε τη µέθοδο των επι-
ταγών κατάρτισης (vouchers), τα οποία οι δικαιούχοι α-
ξιοποιούν επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυµούν µέσα
από το ειδικό µητρώο παρόχων, το οποίο δηµιουργείται
και ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραµµα. Το ειδικό µη-
τρώο καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης προς τους παρό-
χους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί µε την α-
πόφαση της παρ. 1, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

3. Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται
ότι σε συγκεκριµένα από τα ειδικά µητρώα της παρ. 2
προσκαλούνται να εγγραφούν µόνο Κέντρα Επιµόρφω-
σης και Διά Βίου Μάθησης που έχουν ιδρυθεί σε Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο
Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστηµα των
Κ.Δ.Β.Μ., σύµφωνα µε το άρθρο 63 του ν. 4763/2020.

Άρθρο 57
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού

1. Στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµι-
κού (Ο.Α.Ε.Δ.) συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών συ-
γκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές µονάδες:
α) Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισµού, η οποία

περιλαµβάνει:
αα) Τµήµα Εσόδων,
αβ) Τµήµα Κατάρτισης Προϋπολογισµού και
αγ) Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού.
β) Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Μισθοδο-

σίας, η οποία περιλαµβάνει:
βα) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών,
ββ) Τµήµα Λογιστηρίου,
βγ) Τµήµα Μισθοδοσίας και
βδ) Τµήµα Ταµείου.
γ) Αυτοτελές Τµήµα Διαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµε-

νων και Άλλων Πόρων.
3. Η Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισµού έχει ως

επιχειρησιακό στόχο την παρακολούθηση και εγγραφή
των εσόδων του Οργανισµού, την κατάρτιση του προϋ-
πολογισµού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του,
σύµφωνα µε τους στόχους του εκάστοτε δηµοσιονοµι-
κού αποτελέσµατος, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε
φορά µε βάση τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και του εποπτεύοντος Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τη µέριµνα για
την υποβολή του προϋπολογισµού προς έγκριση από το
Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισµού.
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Εσόδων και Προϋπο-

λογισµού κατανέµονται µεταξύ των Τµηµάτων της ως ε-
ξής:
α) Τµήµα Εσόδων
αα) Η παρακολούθηση και η µέριµνα για την είσπραξη

και την εγγραφή των πάσης φύσεως εσόδων του Οργα-
νισµού.
αβ) Η σύνταξη και υποβολή των εκάστοτε προβλεπό-

µενων δηµοσιονοµικών αναφορών προς το εποπτεύον
Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ..
αγ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την α-

ξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιο-
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τήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυν-
σης και της Γενικής Διεύθυνσης.
αδ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης

διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµα-
τος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονά-
δες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής
Διεύθυνσης.
αε) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών

συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
β) Τµήµα Κατάρτισης Προϋπολογισµού
βα) Η κατάρτιση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπο-

λογισµού του φορέα και η µέριµνα για την υποβολή του
προς έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισµού, καθώς και η δια-
βίβαση της απόφασης του Δ.Σ. στο εποπτεύον Υπουρ-
γείο εντός των οριζοµένων προθεσµιών.
ββ) Η κατάρτιση του σχεδίου των επιµέρους προϋπο-

λογισµών των υφιστάµενων κάθε φορά κλάδων και ειδι-
κών λογαριασµών και η κατάρτιση του σχεδίου του Γενι-
κού Αναλυτικού Ενοποιηµένου Προϋπολογισµού του Ορ-
γανισµού που ενσωµατώνει τους επιµέρους προϋπολο-
γισµούς.
βγ) Η µέριµνα για την υποβολή του προϋπολογισµού

προς έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισµού και η διαβίβαση
της απόφασης του Δ.Σ. στον εποπτεύοντα Υπουργό για
την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης του προϋπολο-
γισµού εντός των οριζοµένων προθεσµιών.
βδ) Η σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης που συνοδεύ-

ει τον ετήσιο προϋπολογισµό και περιέχει ανάλυση και
αιτιολόγηση των επιµέρους κονδυλίων των προβλεπόµε-
νων εσόδων και εξόδων.
βε) Η συλλογή των ειδικών προϋπολογισµών που υπο-

βάλλονται από τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τµήµατα
των Υπηρεσιών Διοίκησης, καθώς και από τις Περιφερει-
ακές Διευθύνσεις, η επεξεργασία των υποβληθέντων
στοιχείων και ο έλεγχος της µη υπέρβασης του ανώτα-
του ύψους των πιστώσεων που έχει καθοριστεί σύµφωνα
µε τις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου, για την
κατάρτιση του Γενικού Αναλυτικού Ενοποιηµένου Προϋ-
πολογισµού.
βστ) Η σύνταξη και υποβολή των προβλέψεων του Με-

σοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
(Μ.Π.Δ.Σ.) και των εκάστοτε προβλεπόµενων δηµοσιονο-
µικών αναφορών προς το εποπτεύον Υπουργείο και το
Γ.Λ.Κ..
βζ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την α-

ξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιο-
τήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυν-
σης και της Γενικής Διεύθυνσης.
βη) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης

διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµα-
τος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονά-
δες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής
Διεύθυνσης.
βθ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών

συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
γ) Τµήµα Εκτέλεσης Προϋπολογισµού
γα) Η µέριµνα για τη µεταβίβαση πιστώσεων στους

δευτερεύοντες διατάκτες, µετά από την έγκριση του

προϋπολογισµού από τον εποπτεύοντα Υπουργό και κα-
τόπιν απόφασης του κύριου διατάκτη. Σε περίπτωση που
δεν έχει εγκριθεί ο Προϋπολογισµός από τον εποπτεύο-
ντα Υπουργό µέχρι την έναρξη του οικονοµικού έτους, ο
Οργανισµός, ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, δύνα-
ται να προβεί σε δαπάνες ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου
(Κ.Α.Ε.), σε ποσοστό πιστώσεων επί της διαµορφωµένης
πίστωσης του προϋπολογισµού του προηγούµενου οικο-
νοµικού έτους και για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δηµοσίου
Λογιστικού.
γβ) Η µέριµνα για την ενίσχυση, µε νέες ή συµπληρω-

µατικές πιστώσεις, των Κ.Α.Ε. των Υπηρεσιών  Διοίκη-
σης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων, σε εκτέλεση
αποφάσεων του κύριου διατάκτη, µε τις οποίες εγκρίνο-
νται αιτιολογηµένα αιτήµατα των αρµοδίων Διευθύνσε-
ων. Αν πρόκειται για µεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε
άλλον Κ.Α.Ε. για την ενίσχυση, µε συµπληρωµατικές ή
νέες πιστώσεις, απαιτείται και απόφαση του εποπτεύο-
ντος Υπουργού.
γγ) Η µέριµνα για τη δέσµευση πιστώσεων στο ύψος

των αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων του Οργανισµού,
ετησίων και πολυετών, οι οποίες αναλαµβάνονται κατό-
πιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισµού, ως κύ-
ριου διατάκτη αυτού. Κατά τη διαδικασία της έκδοσης
του σχεδίου της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ε-
λέγχονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού, για την
παροχή της προβλεπόµενης βεβαίωσης δέσµευσης πί-
στωσης από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών. Εφόσον η απόφαση του Δ.Σ.
του Οργανισµού αφορά δεσµεύσεις πιστώσεων εποµέ-
νων ετών, καθ’ υπέρβαση του ποσού που δύναται να ε-
γκρίνει ο διατάκτης, η απόφαση διαβιβάζεται στον επο-
πτεύοντα Υπουργό για την έκδοση απόφασης έγκρισης
ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.
γδ) Η µέριµνα για την έκδοση πράξεων ανατροπής (α-

νακλητικών αποφάσεων) των αποφάσεων ανάληψης υ-
ποχρέωσης, σε περίπτωση µη εκτέλεσής τους, εν όλω ή
εν µέρει, εντός του οικονοµικού έτους.
γε) Η σύνταξη και υποβολή του Μητρώου Δεσµεύσεων

και των εκάστοτε προβλεπόµενων δηµοσιονοµικών ανα-
φορών ή εκθέσεων, που σχετίζονται µε την εκτέλεση
του προϋπολογισµού, προς το εποπτεύον Υπουργείο.
γστ) Η µέριµνα για την ανάρτηση των αποφάσεων α-

νάληψης υποχρέωσης, στο Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και
των προβλεπόµενων εγγράφων στο Κεντρικό Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
γζ) Η µέριµνα για την ανάρτηση στο Πρόγραµµα ΔΙΑΥ-

ΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισµού της µηνιαίας
εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
γη) Η µέριµνα της σύνταξης και υποβολής του απολο-

γισµού του προηγούµενου έτους στο Δ.Σ. του Οργανι-
σµού και στο εποπτεύον Υπουργείο προς έγκριση.
γθ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την α-

ξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιο-
τήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυν-
σης και της Γενικής Διεύθυνσης.
γι) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης δια-

δικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµα-
τος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονά-
δες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής
Διεύθυνσης.
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για) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών
συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

4. Η Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Μισθοδο-
σίας έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αποτελεσµατική
οικονοµική διαχείριση, η οποία υλοποιείται σύµφωνα µε
την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
ευθύνης, καθώς και τον συντονισµό όλων των ενεργειών
και υπηρεσιών που σχετίζονται µε αυτήν.
Οι αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονοµικής Διαχεί-

ρισης και Μισθοδοσίας κατανέµονται µεταξύ των Τµηµά-
των της ως εξής:
α) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών
αα) Ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας των πά-

σης φύσεως δαπανών των Υπηρεσιών Διοίκησης του Ορ-
γανισµού. 
αβ) Η εξέταση κατά τον ασκούµενο ως ανωτέρω έλεγ-

χο και των παρεµπιπτόντως αναφυόµενων νοµικών ζητη-
µάτων.
αγ) Η έγγραφη ενηµέρωση του Προϊσταµένου της Δι-

εύθυνσης και του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυν-
σης, αν κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης χρηµατικού ε-
ντάλµατος, 
αδ) Η αναζήτηση κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοι-

χείου για την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου.
αε) Η έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων,

µετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και της εκκαθά-
ρισης των δαπανών.
αστ) Η µέριµνα για την ακύρωση χρηµατικών ενταλµά-

των.
αζ) Η διενέργεια των συµψηφιστικών εγγραφών και η

επιµέλεια της πληρότητας των σχετικών παραστατικών.
αη) Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µηχανι-

σµού µέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέµατα που ά-
πτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργα-
σία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.
αθ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την α-

ξιολόγηση των διαδικασιών, που άπτονται των αρµοδιο-
τήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυν-
σης και της Γενικής Διεύθυνσης.
αι) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης δια-

δικασιών, που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµα-
τος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονά-
δες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής
Διεύθυνσης.
αια) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών

συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
β) Τµήµα Λογιστηρίου
βα) Η τήρηση των λογαριασµών του λογιστικού σχεδί-

ου και η επιµέλεια της συµφωνίας αυτών.
ββ) Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων, ισολογι-

σµού και προσαρτήµατος, αποτελεσµάτων χρήσης, πίνα-
κα διάθεσης αποτελεσµάτων.
βγ) Η φύλαξη του φυσικού αρχείου των οικονοµικών

παραστατικών και των συνηµµένων δικαιολογητικών

(χρηµατικών ενταλµάτων, γραµµατίων είσπραξης, εντο-
λών πληρωµής, συµψηφιστικών εγγραφών).
βδ) Η µέριµνα της διαχείρισης και παρακολούθησης

των διαθεσίµων του Οργανισµού.
βε) Ο έλεγχος και η συµφωνία των τραπεζικών λογα-

ριασµών που κινούνται από τις Υπηρεσίες  Διοίκησης,
καθώς και η εποπτεία της συµφωνίας των λογαριασµών
που κινούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.
βστ) Η χορήγηση οικονοµικών στοιχείων προς τις Υπη-

ρεσίες Διοίκησης, το εποπτεύον Υπουργείο, το Γ.Λ.Κ.,
την Ελληνική Στατιστική Αρχή και σε κάθε υπερκείµενη ή
ελεγκτική αρχή, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
βζ) Η µέριµνα της απόδοσης των φόρων.
βη) Η χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου

τρίτων.
βθ) Η σύνταξη των οικείων φορολογικών δηλώσεων

σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες.
βι) Η σύνταξη των συµβάσεων των χορηγούµενων δα-

νείων στους υπαλλήλους του Οργανισµού.
βια) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την α-

ξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιο-
τήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυν-
σης και της Γενικής Διεύθυνσης.
βιβ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης

διαδικασιών, που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµή-
µατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µο-
νάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενι-
κής Διεύθυνσης.
βιγ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών

συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης. 
γ) Τµήµα Μισθοδοσίας
γα) Η επιµέλεια της µισθοδοσίας του προσωπικού των

Υπηρεσιών Διοίκησης του Οργανισµού.
γβ) Η παρακολούθηση των µεταβολών και η ενηµέρω-

ση των µερίδων των µισθοδοτούµενων υπαλλήλων των
Υπηρεσιών Διοίκησης.
γγ) Η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

(Α.Π.Δ.) για το σύνολο του µισθοδοτούµενου προσωπι-
κού στα οικεία ασφαλιστικά ταµεία και η απόδοση των ει-
σφορών και κρατήσεων υπέρ αυτών.
γδ) Η δηµιουργία των άρθρων των µισθοδοτικών κατα-

στάσεων και η µέριµνα για την καταβολή της µισθοδο-
σίας.
γε) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την α-

ξιολόγηση των διαδικασιών, που άπτονται των αρµοδιο-
τήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυν-
σης και της Γενικής Διεύθυνσης.
γστ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης

διαδικασιών, που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµή-
µατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µο-
νάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενι-
κής Διεύθυνσης.
γζ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών

συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.
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δ) Τµήµα Ταµείου
δα) Ο έλεγχος των χρηµατικών ενταλµάτων που εκδί-

δονται από την αρµόδια οργανική µονάδα ως προς την
πληρότητα των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και ε-
γκυρότητας, την επισύναψη των κατά νόµο δικαιολογη-
τικών και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας.
δβ) Η έκδοση των εντολών πληρωµής.
δγ) Η ακύρωση των εντολών πληρωµής µε σχετική αι-

τιολόγηση.
δδ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωµών των

Υπηρεσιών Διοίκησης του Οργανισµού είτε µε την απο-
στολή των εντολών πληρωµής σε έντυπη µορφή στις
τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζεται ο
Οργανισµός για την πίστωση των τραπεζικών λογαρια-
σµών των δικαιούχων είτε µε την αποστολή ηλεκτρονι-
κού αρχείου δια µέσου του τραπεζικού συστήµατος για
την πίστωση των τραπεζικών λογαριασµών των δικαιού-
χων.
δε) Η έκδοση και ακύρωση, εάν απαιτείται, των εντο-

λών µεταφοράς διαθεσίµων και η αποστολή τους είτε σε
έντυπη µορφή στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύµατα
που συνεργάζεται ο Οργανισµός είτε ηλεκτρονικά δια
µέσου του τραπεζικού συστήµατος.
δστ) Η έκδοση των αποδείξεων είσπραξης για την εί-

σπραξη των γραµµατίων που εκδίδονται από την αρµό-
δια οργανική µονάδα µετά από τον έλεγχο της πληρότη-
τας των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότη-
τας, καθώς και της επισύναψης των κατά νόµο δικαιολο-
γητικών.
δζ) Η ακύρωση των αποδείξεων είσπραξης µε σχετική

αιτιολόγηση.
δη) Η διαφύλαξη των πάσης φύσεως αξιών που έχουν

παραδοθεί στο Τµήµα.
δθ) Η µηχανογραφική τήρηση των βιβλίων που προ-

βλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
δι) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την α-

ξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιο-
τήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυν-
σης και της Γενικής Διεύθυνσης.
δια) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης

διαδικασιών, που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµή-
µατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µο-
νάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενι-
κής Διεύθυνσης.
διβ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών

συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

5. Αρµοδιότητες του Αυτοτελούς Τµήµατος Διαχείρι-
σης Συγχρηµατοδοτούµενων και Άλλων Πόρων είναι:
α) Η συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονά-

δες, τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προ-
γραµµάτων, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού του Ταµεί-
ου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και κάθε άλλη
αρµόδια υπηρεσία, για τον σχεδιασµό και την ένταξη
των συγχρηµατοδοτούµενων και χρηµατοδοτούµενων
από άλλους πόρους προγραµµάτων και δράσεων του
Οργανισµού.
β) Η προετοιµασία αναφορών, παρουσιάσεων ή εκθέ-

σεων, που αφορούν στην πορεία των συγχρηµατοδοτού-
µενων - χρηµατοδοτούµενων έργων - προγραµµάτων
που υλοποιεί ο Οργανισµός, η συµµετοχή στις ετήσιες

συναντήσεις των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και η
επικοινωνία µε τους εµπλεκόµενους φορείς στα συγχρη-
µατοδοτούµενα - χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και
δράσεις. 
γ) Η παρακολούθηση της πορείας των συγχρηµατοδο-

τούµενων έργων - προγραµµάτων, όσον αφορά τη χρη-
µατοοικονοµική τους πρόοδο, τους ποσοτικοποιηµένους
δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες του Οργανισµού που
υλοποιούν τα έργα, καθώς και µε τις συναρµόδιες οργα-
νικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υ-
πηρεσιών και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και η ενη-
µέρωση της αρµόδιας Διαχειριστικής Αρχής του αντί-
στοιχου προγράµµατος.
δ) Η σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων (Τ.Δ.Π.)

και Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες οργανικές µονάδες του Οργανισµού που υλο-
ποιούν τα έργα.
ε) Η καταχώριση των απαραίτητων δεδοµένων, στοι-

χείων ή εντύπων των συγχρηµατοδοτούµενων - χρηµα-
τοδοτούµενων δράσεων και η συνολική παρακολούθηση
της υλοποίησής τους στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα Ε.Σ.Π.Α. (Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α.) ή στο Ολοκληρωµένο
Πληροφοριακό Σύστηµα του Ταµείου Ανάκαµψης (Ο.Π.Σ.
Τ.Α.) ή σε ανάλογο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύ-
στηµα.
στ) Η προσαρµογή των διαδικασιών και των δεδοµέ-

νων διαχείρισης των δράσεων του Οργανισµού στο Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.),
σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Συστήµατος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε συνεργα-
σία µε τις αρµόδιες οργανικές µονάδες του Οργανισµού
που υλοποιούν τα έργα.
ζ) Η παρακολούθηση των αξιολογήσεων των συγχρη-

µατοδοτούµενων - χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων
και η ενηµέρωση των αρµοδίων οργανικών µονάδων,
προκειµένου να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα για την α-
ξιοποίηση των συµπερασµάτων τους.
η) Η ενηµέρωση των αρµοδίων οργανικών µονάδων

του Οργανισµού, προκειµένου να τηρούνται οι κανόνες
δηµοσιότητας για τα συγχρηµατοδοτούµενα - χρηµατο-
δοτούµενα έργα.
θ) Η παροχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλων των

απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν στην πορεία
των συγχρηµατοδοτούµενων  - χρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων.
ι) Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµέ-

νων του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α. ή του Ο.Π.Σ. Τ.Α. ή ανάλογου Ο-
λοκληρωµένου Πληροφοριακού Σύστηµατος.
ια) Η παροχή όλων των αναγκαίων στοιχείων για τις

δαπάνες των συγχρηµατοδοτούµενων - χρηµατοδοτού-
µενων έργων προς την Αρχή Πιστοποίησης µέσω της
Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο της υποβολής των αι-
τηµάτων πληρωµής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
των δειγµατοληπτικών ελέγχων που διενεργεί για την
πιστοποίηση δαπανών.
ιβ) Η παρακολούθηση των συστάσεων που γίνονται α-

πό ελεγκτικούς φορείς προς τον Οργανισµό, όσον αφο-
ρά στα συγχρηµατοδοτούµενα - χρηµατοδοτούµενα έρ-
γα και η ενηµέρωση των αρµοδίων οργανικών µονάδων
για λήψη διορθωτικών µέτρων.
ιγ) Ο συντονισµός και η διαχείριση των συγχρηµατο-

δοτούµενων - χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και
δράσεων του Οργανισµού και η αντιµετώπιση των προ-
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βληµάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεσή τους σε
συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες.
ιδ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των διαδικα-

σιών υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων - χρηµα-
τοδοτούµενων προγραµµάτων και δράσεων, σε συνερ-
γασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες.
ιε) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιο-

λόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτή-
των του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Δι-
εύθυνσης.
ιστ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης

διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµα-
τος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονά-
δες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.
ιζ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών

συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Γενικής Διεύθυνσης.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Διεύθυνση
Οικονοµικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υπο-
στήριξης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία συστήθηκε µε το β.δ.
405/1971 (Α΄ 123), καταργείται. 

Άρθρο 58
Σύσταση Υποδιευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών 
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισµού

Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισµού
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συγκρο-
τείται Υποδιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία
περιλαµβάνει:
α) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών,
β) Τµήµα Ταµείου και
γ) Γραφείο Εσόδων και Προϋπολογισµού.
2. Οι αρµοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικών

Υπηρεσιών κατανέµονται µεταξύ των µονάδων της ως ε-
ξής:
α) Τµήµα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών
αα) Ο έλεγχος νοµιµότητας και κανονικότητας και η

εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών της Περιφερει-
ακής Διεύθυνσης και των υπαγόµενων σε αυτήν οργανι-
κών µονάδων.
αβ) Η εξέταση κατά τον ασκούµενο ως ανωτέρω έλεγ-

χο και των παρεµπιπτόντως αναφυόµενων ζητηµάτων, ε-
πιφυλασσοµένων των διατάξεων για το δεδικασµένο και
το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (παρεµπίπτων έλεγ-
χος).
αγ) Η αναζήτηση κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοι-

χείου για την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου.
αδ) Η έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων µετά την ο-

λοκλήρωση του ελέγχου και της εκκαθάρισης των δαπα-
νών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
αε) Η µέριµνα για την ακύρωση χρηµατικών ενταλµά-

των, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
αστ) Η διενέργεια των συµψηφιστικών εγγραφών και η

επιµέλεια της πληρότητας των σχετικών παραστατικών.
αζ) Η επιµέλεια της µισθοδοσίας του προσωπικού της

Περιφερειακής Διεύθυνσης και των οργανικών µονάδων
που υπάγονται σε αυτήν.
αη) Η µέριµνα για την απόδοση των εισφορών και των

κρατήσεων υπέρ τρίτων.

αθ) Η ανάρτηση όλων των απαιτούµενων από τις κεί-
µενες διατάξεις εγγράφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
αι) Η επιµέλεια της συµφωνίας των λογαριασµών των

τραπεζών που κινούνται από την Περιφερειακή Διεύθυν-
ση και των υπαγόµενων σε αυτήν οργανικών µονάδων.
αια) Η σύνταξη και η αποστολή µε ηλεκτρονικό τρόπο

της ετήσιας συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών-προ-
µηθευτών (Μ.Υ.Φ.) και των φορολογικών δηλώσεων που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
αιβ) Η χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου

τρίτων.
αιγ) Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µηχανι-

σµού µέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέµατα που ά-
πτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργα-
σία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης.
αιδ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την α-

ξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιο-
τήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύ-
θυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
αιε) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης

διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµα-
τος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονά-
δες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης.
αιστ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών

συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης.
β) Τµήµα Ταµείου
βα) Ο έλεγχος των χρηµατικών ενταλµάτων που εκδί-

δονται από την αρµόδια οργανική µονάδα ως προς την
πληρότητα των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και ε-
γκυρότητας, την επισύναψη των κατά νόµο δικαιολογη-
τικών και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας.
ββ) Η έκδοση των εντολών πληρωµής για την εξόφλη-

ση του συνόλου των δαπανών της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης και των υπηρεσιών αρµοδιότητάς της.
βγ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωµών της

Περιφερειακής Διεύθυνσης και των υπηρεσιών αρµοδιό-
τητάς της είτε µε την αποστολή των εντολών πληρωµής
σε έντυπη µορφή στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύµατα
που συνεργάζεται ο Οργανισµός για την πίστωση των
τραπεζικών λογαριασµών των δικαιούχων είτε µε την α-
ποστολή ηλεκτρονικού αρχείου δια µέσου του τραπεζι-
κού συστήµατος για την πίστωση των τραπεζικών λογα-
ριασµών των δικαιούχων.
βδ) Η ακύρωση, εάν απαιτείται, των εντολών πληρω-

µής.
βε) Η έκδοση εντολών µεταφοράς διαθεσίµων απο-

κλειστικά για τακτοποιήσεις.
βστ) Η τήρηση του ηµερολογίου και του καθολικού του

Ταµείου.
βζ) Η τήρηση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωµών. 
βη) Η έκδοση των αποδείξεων είσπραξης για την εί-

σπραξη των γραµµατίων που εκδίδονται από την αρµό-
δια οργανική µονάδα, µετά από τον έλεγχο της πληρότη-
τας των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότη-
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τας, καθώς και της επισύναψης των κατά νόµο δικαιολο-
γητικών.
βθ) Η ακύρωση των αποδείξεων είσπραξης µε σχετική

αιτιολόγηση.
βι) Η διαφύλαξη των πάσης φύσεως αξιών που έχουν

παραδοθεί στο Τµήµα.
βια) Η πληρωµή στους οικείους φορείς των κρατήσεων

υπέρ τρίτων.
βιβ) Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µηχανι-

σµού µέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέµατα που ά-
πτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµατος, σε συνεργα-
σία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης.
βιγ) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την α-

ξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιο-
τήτων του Τµήµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύ-
θυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
βιδ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης

διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Τµήµα-
τος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονά-
δες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης.
βιε) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών

συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης.
γ) Γραφείο Εσόδων και Προϋπολογισµού
γα) Η παρακολούθηση και η µέριµνα για την είσπραξη

και την εγγραφή των πάσης φύσεως εσόδων της Περι-
φερειακής Διεύθυνσης.
γβ) Η σύνταξη του ειδικού προϋπολογισµού της Περι-

φερειακής Διεύθυνσης, κατόπιν συνεργασίας µε τις καθ’
ύλην αρµόδιες Διευθύνσεις των Υπηρεσιών Διοίκησης
και την υποβολή του ειδικού προϋπολογισµού στη Διεύ-
θυνση Εσόδων και Προϋπολογισµού των Υπηρεσιών Δι-
οίκησης, µετά από την έγκριση και υπογραφή του από
τον Υποδιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και τον Προϊ-
στάµενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
γγ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογι-

σµού και, αν απαιτείται νέα ή συµπληρωµατική πίστωση,
η υποβολή αιτιολογηµένων αιτηµάτων προς την αρµόδια
Διεύθυνση των Υπηρεσιών Διοίκησης και τη Διεύθυνση
Εσόδων και Προϋπολογισµού.
γδ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία των απολογιστικών

στοιχείων εσόδων και εξόδων της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης.
γε) Η µέριµνα για τη δέσµευση πιστώσεων, ετησίων

και πολυετών, στο ύψος των αναλαµβανόµενων υποχρε-
ώσεων σε εκτέλεση απόφασης του κύριου ή δευτερεύο-
ντα διατάκτη. Αν πρόκειται για ανάληψη πολυετούς υπο-
χρέωσης, πέραν του ποσού που δύναται να εγκρίνει ο
κύριος διατάκτης, απαιτείται απόφαση έγκρισης ανάλη-
ψης πολυετούς υποχρέωσης από τον εποπτεύοντα Υ-
πουργό.
γστ) Η µέριµνα για την έκδοση πράξεων ανατροπής (α-

νακλητικών αποφάσεων) των αποφάσεων ανάληψης υ-
ποχρέωσης, σε περίπτωση µη εκτέλεσής τους, εν όλω ή
εν µέρει, εντός του οικονοµικού έτους.
γζ) Η µέριµνα της ανάρτησης των αποφάσεων ανάλη-

ψης υποχρέωσης, στο Πρόγραµµα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και όλων

των προβλεπόµενων κάθε φορά από τις κείµενες διατά-
ξεις εγγράφων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
γη) Η σύνταξη και υποβολή όλων των προβλεπόµενων

από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δηµοσιονοµικών
αναφορών, που σχετίζονται µε την εκτέλεση του Προϋ-
πολογισµού.
γθ) Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του µηχανι-

σµού µέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέµατα που ά-
πτονται των αρµοδιοτήτων του Γραφείου, σε συνεργα-
σία µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την
εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Δι-
εύθυνσης.
γι) Η διαµόρφωση στατιστικών αναφορών για την α-

ξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιο-
τήτων του Γραφείου, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες
οργανικές µονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύ-
θυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.
για) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης

διαδικασιών που άπτονται των αρµοδιοτήτων του Γρα-
φείου, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες οργανικές µο-
νάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της
Περιφερειακής Διεύθυνσης.
γιβ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών

συστηµάτων για διοικητική ενηµέρωση, σε συνεργασία
µε τις συναρµόδιες οργανικές µονάδες και υπό την επο-
πτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα Τµήµατα
Οικονοµικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσε-
ων του Ο.Α.Ε.Δ., τα οποία συστήθηκαν µε το β.δ.
405/1971 (Α΄ 123), καταργούνται. 

Άρθρο 59
Θέσεις προσωπικού - 

Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων 

1. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) µεταφέρονται συνολικά εξήντα δύο (62) θέ-
σεις, από τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών της Γε-
νικής Διεύθυνσης Υποστήριξης, η οποία καταργείται από
την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε την παρ.
6 του άρθρου 2. Από τις θέσεις αυτές: 
α) οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρ-

χονται σε σαράντα τέσσερις (44) ως εξής: είκοσι τρεις
(23) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΤΕ Διοικητικού
- Λογιστικού, δεκαέξι (16) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού,
τρεις (3) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και µία (1) ΥΕ Βοηθητικού
Προσωπικού και 
β) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δεκαοκτώ

(18) ως εξής: εννέα (9) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού,
µία (1) ΠΕ Διοικητικού, µία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστι-
κού, µία (1) ΤΕ Μηχανικών, µία (1) ΤΕ Πληροφορικής,
τέσσερις (4) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και µία (1) ΔΕ
Διοικητικού. 

2. Στις Υποδιευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών των
Περιφερειακών Διευθύνσεων µεταφέρονται συνολικά ε-
κατόν τριάντα τέσσερις (134) θέσεις, από τα Τµήµατα
Οικονοµικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων Περιφερεια-
κών Διευθύνσεων, τα οποία καταργούνται από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 3. Οι θέσεις αυτές κατανέµονται µεταξύ των Περι-
φερειακών Διευθύνσεων ως ακολούθως:
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α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης µεταφέρονται δεκατέσσερις (14) θέσεις
από τις οποίες: αα) οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προ-
σωπικού ανέρχονται σε έντεκα (11) ως εξής: έξι (6) ΠΕ
Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΠΕ Πληροφορικής,
τρεις (3) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και µία (1) ΔΕ Διοι-
κητικού - Λογιστικού και
αβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τρεις (3)

ως εξής: δύο (2) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και µία (1)
ΤΕ Μηχανικών.
β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων

µεταφέρονται τριάντα (30) θέσεις, από τις οποίες: βα) οι
οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται
σε είκοσι δύο (22) ως εξής:  δεκατέσσερις (14) ΠΕ Διοι-
κητικού - Οικονοµικού, µία (1)  ΤΕ Διοικητικού - Λογιστι-
κού και επτά (7)  ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και
ββ)  οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε οκτώ (8)

ως εξής: µία (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, έξι (6) ΔΕ
Διοικητικού, µία (1) ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου µεταφέρο-

νται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες: γα) οι ορ-
γανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε
έντεκα (11) ως εξής: επτά (7) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµι-
κού, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, µία (1) ΤΕ Διοικητικού -
Λογιστικού και µία (1), ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και
γβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τρεις (3)

ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού και µία (1)
ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας µεταφέ-

ρονται δώδεκα (12) θέσεις από τις οποίες: δα) οι οργανι-
κές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε δέκα
(10) ως εξής: τέσσερις (4) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού,
δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) ΤΕ Διοικητικού - Λογι-
στικού, µία (1) ΤΕ Πληροφορικής και µία (1) ΔΕ Διοικητι-
κού - Λογιστικού και
δβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δυο (2)

ως εξής: µία (1) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού και µία (1)
ΔΕ Διοικητικού.
ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης µεταφέρο-

νται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες: εα) οι ορ-
γανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται σε
επτά (7) ως εξής: τρεις (3) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού,
µία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, µία (1) ΤΕ Πληροφο-
ρικής και δύο (2) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και εβ) οι
προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε επτά (7) ως εξής:
δύο (2) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΠΕ Πληρο-
φορικής, µία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, µία (1) ΔΕ
Διοικητικού - Λογιστικού, µία (1) ΔΕ Διοικητικού και µία
(1) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτι-

κής Μακεδονίας µεταφέρονται τριάντα µία (31) θέσεις α-
πό τις οποίες: στα) οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προ-
σωπικού ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18) ως εξής: έντεκα
(11) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία (1) ΠΕ Μηχανι-
κών, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, µία (1) ΤΕ Διοικητικού -
Λογιστικού, και τρεις (3) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και
στβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δεκατρείς
(13) ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, µία
(1) ΠΕ Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µία (1) ΠΕ Μηχανολόγων Η-
λεκτρολόγων Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανι-
κών, µία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, δύο (2) ΤΕ Μη-
χανικών, µία (1) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού και µία (1)

ΔΕ Διοικητικού. 
ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου µετα-

φέρονται δεκαεννέα (19) θέσεις από τις οποίες: ζα) οι
οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού ανέρχονται
σε δεκαπέντε (15) ως εξής: πέντε (5) ΠΕ Διοικητικού -
Οικονοµικού, µία (1) ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) ΤΕ Διοι-
κητικού - Λογιστικού και επτά (7) ΔΕ Διοικητικού - Λογι-
στικού και ζβ)  οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε
τέσσερις (4) ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµι-
κού και δύο (2) ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

3. α) Στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -
Οικονοµικού, ο οποίος απαιτείται να έχει τουλάχιστον
τριετή εµπειρία σε θέση ευθύνης σε θέµατα οικονοµικής
διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Επιθυµητά πρό-
σθετα προσόντα είναι η κατοχή µεταπτυχιακού ή διδα-
κτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές µε τις αρµοδιότη-
τες της Γενικής Διεύθυνσης αντικείµενο ή η αποφοίτηση
από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοί-
κησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), και η άριστη γνώση µιας ξένης γλώσ-
σας, κατά προτίµηση της αγγλικής. Στις Διευθύνσεις της
ως άνω Γενικής Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι της
κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού, και ελλείψει
αυτών της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, ενώ
στα Τµήµατα, καθώς και στο Αυτοτελές Τµήµα Διαχείρι-
σης Συγχρηµατοδοτούµενων και Άλλων Πόρων,
προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού -
Οικονοµικού ή της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστι-
κού.
β) Στις Υποδιευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών των

Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και στα Τµήµατά
τους προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικη-
τικού - Οικονοµικού ή της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού -
Λογιστικού.

4. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση Προϊσταµέ-
νων των ανωτέρω οργανικών µονάδων, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις, οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα
Προϊσταµένων ορίζονται µε απόφαση του Διοικητή, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α΄ 156).

Άρθρο 60
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας
απασχολούµενων σε εποχιακά επαγγέλµατα
για το έτος 2021 - Τροποποίηση της παρ. 9 

του άρθρου 4 του ν. 1545/1985

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 4 του
ν. 1545/1985 (Α΄ 91), περί των προϋποθέσεων της επιδό-
τησης ανεργίας των απασχολούµενων σε τουριστικά και
επισιτιστικά επαγγέλµατα, τροποποιείται, ώστε το πεδίο
εφαρµογής της ρύθµισης να επεκταθεί σε απασχολούµε-
νους και σε άλλα εποχιακά επαγγέλµατα, και η παρ. 9
του άρθρου 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«9. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021, για τους α-
πασχολούµενους σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα ε-
ποχιακά επαγγέλµατα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β)
της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόµατος α-
νεργίας αρκούν πενήντα (50) ηµέρες εργασίας στην α-
σφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την
τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 και
εφαρµόζεται αναλόγως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8
του παρόντος. 

41



Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορί-
ζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του παρόντος.».

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19  ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 61 
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση προσωπικού 

νοσοκοµείων, κέντρων υγείας και άλλων δοµών
του Υπουργείου Υγείας

1. Στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό
και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διά-
στηµα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκοµεία του Εθνικού Συ-
στήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκοµεία
(συµπεριλαµβανοµένου του ΝΙΜΤΣ)  και τα πανεπιστη-
µιακά νοσοκοµεία, στον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υ-
γείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας
(Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, συµπεριλαµβανοµένων
και των Τοπικών Οµάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), στα αγροτικά
ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο
Γενικό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκο-
µείο Θήρας δια της Ανώνυµης Εταιρείας Μονάδων Υγεί-
ας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουµένων
Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουµένων
Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α),  καθώς και στα υγειονοµικά στελέχη των Ενό-
πλων Δυνάµεων που έχουν διατεθεί σε εµβολιαστικά κέ-
ντρα και δοµές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για
το έτος 2021 έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ίση προς το
ήµισυ του καταβαλλοµένου µηνιαίου βασικού µισθού. 
Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό µισθό που

λαµβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόµενες στην παρ. 2
ηµεροµηνίες.

2. Η οικονοµική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο α-
κέραιο, εφόσον ο δικαιούχος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο
το χρονικό διάστηµα από την 1η Ιανουαρίου 2021 µέχρι
και την 30ή Νοεµβρίου 2021 και καταβάλλεται µε τη µι-
σθοδοσία του µηνός Δεκεµβρίου 2021.

3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί
µισθός για χρονικό διάστηµα µικρότερο από το οριζόµε-
νο στην παρ. 2, καταβάλλεται τµήµα της έκτακτης οικο-
νοµικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί
στο χρονικό διάστηµα της µισθοδοσίας του δικαιούχου.

4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους
φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν µε οποιαδήποτε
άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της παρ. 2, µε εξαί-
ρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε α-
ναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 206
του ν. 4820/2021 (Α΄ 42). Σε περίπτωση άρσης της ανα-
στολής µε απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαµβάνει
τµήµα της έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης, κατά τα ορι-
ζόµενα στην παρ. 3.

5. Η παροχή της παρ. 1, δεν προσµετράται στο ανώτα-
το όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015
(Α΄  176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια
του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης α-

ντίθετης διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται
µε βεβαιωµένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και
το Δηµόσιο εν γένει, τους δήµους, τις Περιφέρειες, τα α-
σφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα.

Άρθρο 62
Ρύθµιση για τη διαδικασία καταβολής εφηµεριών

ιατρών και πρόσθετων αµοιβών λοιπού προσωπικού
νοσοκοµείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζηµιώσεων
του προσωπικού που απασχολείται στα εµβολιαστικά
κέντρα του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµών
κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού

Κινητών Οµάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας
κατά του κορωνοϊού COVID-19

Από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4720/2014
(Α΄ 143), εξαιρούνται:
α) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις του

άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) και των κατ’ εξου-
σιοδότησή του κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Υγείας υπό στοιχεία
Β1α/16753/6.3.2015 (Β΄ 382) για τη ρύθµιση θεµάτων
σχετικά µε την πληρωµή της ειδικής επιχορήγησης της
παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 και υπό στοιχεία
Β1α/40751/29.5.2015 (Β΄ 1018) για τη ρύθµιση θεµάτων
σχετικά µε την πληρωµή της ειδικής επιχορήγησης του
άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) για την αποζηµίωση
του ιατρικού προσωπικού αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ. και ειδικευόµενοι) των Νοσοκο-
µείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, και 
β) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις

της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του
ν. 4771/2021 (Α΄ 16) για το επιπλέον καθαρό ποσό είκο-
σι (20) ευρώ που χορηγείται στο λοιπό προσωπικό, που
απασχολείται στα εµβολιαστικά κέντρα της παρ. 1 του
άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021, και
στις περιπτώσεις του άρθρου 267 του ν. 4798/2021
(Α΄ 68) για την αποζηµίωση του προσωπικού Κινητών Ο-
µάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού
COVID-19. Τα ποσά που αφορούν στις περ. α) και β) κα-
ταβάλλονται στους φορείς µε τη διαδικασία των προκα-
ταβολών της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 ό-
πως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 203
του ν. 4820/2021 (Α΄ 130). 
Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις 31.3.2022.

Άρθρο 63
Ζητήµατα δηµοσίων συµβάσεων για την εφαρµογή 

του Εθνικού Προγράµµατος Εµβολιασµού

Για την απρόσκοπτη εφαρµογή του Προγράµµατος Εµ-
βολιασµών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαι-
ρη διάθεση των εµβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19
στα Εµβολιαστικά Κέντρα, η Γενική Γραµµατεία Πολιτι-
κής Προστασίας δύναται να προβαίνει, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις που διέπουν τις συµβάσεις αρµοδιό-
τητάς της, στη σύναψη συµβάσεων για την εξασφάλιση
υπηρεσιών διάθεσης των εµβολίων και των αναλωσίµων
τους κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εµβολιαστικά
κέντρα της Επικράτειας. 
Ως παρεχόµενες υπηρεσίες διάθεσης εµβολίων και

των αναλωσίµων τους, που εµπίπτουν στη ρύθµιση του
προηγούµενου εδαφίου ορίζονται οι υπηρεσίες αποθή-
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κευσης, φύλαξης και µεταφοράς τους στα εµβολιαστικά
κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόµενες υπηρεσίες
σχετικές µε την ασφαλή τους διάθεση, συµπεριλαµβανο-
µένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη δια-
δικασία αποθήκευσης και µεταφοράς τους. 
Η διάρκεια των ως άνω συµβάσεων ορίζεται σε οκτώ

(8) µήνες, αρχοµένης την 15η.12.2021, µε δυνατότητα
έγγραφης παράτασης, εφόσον απαιτηθεί. 

Άρθρο 64
Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης - 

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 
του ν. 4865/2021 και της παρ. 4 του άρθρου 206

του ν. 4820/2021

1. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021
(A΄ 238) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιη-
τικού νόσησης από εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες σε ενε-
νήντα (90) ηµέρες και διαµορφώνεται ως εξής: 

«(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστηµα ενενήντα
(90) ηµερών από τη νόσηση και» 

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του
ν. 4820/2021 (Α΄ 130) τροποποιείται ως προς την ισχύ
του πιστοποιητικού νόσησης από έξι (6) µήνες σε ενενή-
ντα (90) ηµέρες και διαµορφώνεται ως εξής: 

«Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έ-
χουν νοσήσει και για διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών α-
πό τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγµένους λόγους
υγείας που εµποδίζουν τη διενέργεια του εµβολίου.»

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 205 του ν. 4820/2021,
ως προς την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού
νόσησης, αντικαθίστανται οι λέξεις «ή έχουν νοσήσει ε-
ντός του τελευταίου εξαµήνου» από τις λέξεις «ή έχουν
νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ηµερών»,
και το πρώτο εδάφιο διαµορφώνεται ως εξής:

«Οι εργαζόµενοι στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, οι
οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εµβολιασµό απέναντι
στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός των τε-
λευταίων ενενήντα (90) ηµερών, υποχρεούνται, όπως ε-
πιδεικνύουν στον προϊστάµενο της οργανικής µονάδας
όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψη-
φιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital
COVID Certificate EUDCC) του Κανονισµού (ΕΕ)
2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώ-
του της από 30.5.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του
ν. 4806/2021 (Α΄ 95) µε πληροφορίες σχετικά µε την κα-
τάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον α-
φορά στον εµβολιασµό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό
COVID-19, ή βεβαίωση εµβολιασµού της παρ. 5 του άρ-
θρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ή βεβαίωση θετικού
διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’
αριθµ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των
Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναµο πιστο-
ποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται.»

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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