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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4608
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση
Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου πρώτου
του ν. 3912/2011
Στον ν. 3912/2011 (Α΄17), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου πρώτου προστίθενται παράγραφοι 1Α και 1Β ως εξής:
«1Α. Η Εταιρεία της παραγραφου 1 μετονομάζεται σε
“Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία” με
διακριτικό τίτλο “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα”.
1Β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η εταιρεία με την επωνυμία “Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.” και τον τίτλο “Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.”, νοείται εφεξής η εταιρεία “Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Ανώνυμη Εταιρεία”.».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου πρώτου αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα και τον
ν. 4548/2018 (Α΄104) και λειτουργεί σύμφωνα με τους
κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.».
3. Στο άρθρο πρώτο προστίθενται παράγραφοι 3, 4
και 5 ως εξής:
«3. Η «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρία» έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση της δίκαιης,
βιώσιμης και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η εθνική αναπτυξιακή
πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Εταιρείας. Ειδικότερα, η Εταιρεία έχει ως σκοπό:
α) τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, β) τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε πηγές
χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση και κάλυψη δυσλειτουργιών και ανεπαρκειών της αγοράς, μέσω, ιδίως,
του σχεδιασμού, της δημιουργίας και της εφαρμογής
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χρηματοδοτικών μέσων για τη βέλτιστη διοχέτευση
των εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων κονδυλίων προς
επιχειρήσεις, γ) την προώθηση της καινοτομίας, δ) την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
ε) την προώθηση ποιοτικών, στρατηγικών και καινοτόμων έργων, στ) την προσέλκυση κεφαλαίων και την
προώθηση των επενδύσεων στη Χώρα με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ζ) τον σχεδιασμό, την
ανάπτυξη και υλοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων,
η) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται
στον ν. 4270/2014, θ) την προώθηση της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας και η) την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως ειδικότερα ο σκοπός αυτός ορίζεται
στο Καταστατικό της.
4. Η Εταιρεία και οι άμεσες θυγατρικές της δεν ανήκουν
στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
εκάστοτε ορίζεται, οι δε διατάξεις που αναφέρονται σε
αυτόν δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις
άμεσες θυγατρικές της, εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Οι διατάξεις του ν. 3429/2005
(Α΄ 314) που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις,
δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία και τις άμεσες
θυγατρικές της. Επίσης, δεν εφαρμόζονται ως προς την
Εταιρεία και τις άμεσες θυγατρικές της οι διατάξεις του
ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
5. Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Μέρους, ως άμεσες θυγατρικές της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας Ανώνυμης Εταιρείας νοούνται αυτές τις οποίες
ιδρύει για την επιδίωξη του καταστατικού της σκοπού ή
αυτές στις οποίες συμμετέχει και οι οποίες επιδιώκουν
τους ανωτέρω και παρεμφερείς με αυτούς σκοπούς.».
Άρθρο 2
Τροποποίηση Καταστατικού
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.
Στο Καταστατικό της Εταιρείας, που θεσπίστηκε με
το άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011, επέρχονται οι εξής
τροποποιήσεις:
1α. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Επωνυμία
Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» και έχει διακριτικό
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Άρθρο 27
Μεταβατικές Διατάξεις
Επενδυτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρμογή του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) και η
αξιολόγησή τους από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, δύνανται
κατόπιν σχετικού αιτήματος του φορέα επένδυσης να
αξιολογούνται, να εντάσσονται στην Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, να αδειοδοτούνται και να υλοποιούνται κατά τις διατάξεις του Μέρους Β΄.
Άρθρο 28
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων
για την ένταξη επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του Μέρους Β΄ είναι η 31η Δεκεμβρίου
2023.
Άρθρο 29
Λοιπές Διατάξεις
1. Για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η επέμβαση σε δασικές εκτάσεις και
δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5
του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) και ελλείψει αυτών
σε δάση, προς τον σκοπό και μόνο της επεκτάσεως ή του
εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011,
υπό τον όρο ότι η επέμβαση αυτή δεν υπερβαίνει το 10%
της συνολικής έκτασης της βιομηχανικής εγκατάστασης.
Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289).
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4258/2014,
για όσες από τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης ββ
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10
απαιτείται, εντός της έκτασης στην οποία ευρίσκονται,
οριοθέτηση ή επανοριοθέτηση ή διευθέτηση υδατορεμάτων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1
του ν. 4258/2014 (Α΄ 94) ή εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου για την
τμηματική οριοθέτηση, η προβλεπόμενη στο άρθρο 3
του ν. 4258/2014 πράξη επικύρωσης του καθορισμού
των οριογραμμών και των έργων διευθέτησης του υδατορέματος, καθώς και των αναγκαίων για τη βιομηχανική
δραστηριότητα έργων που σχετίζονται με την συνολική
ή τμηματική οριοθέτηση ή επανοριοθέτηση ή διευθέτηση των υδατορεμάτων, εκδίδεται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την παρ. 3.2
του άρθρου 3 του ν. 4258/2014. Οι λοιπές διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 4258/2014 εφαρμόζονται αναλόγως.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 31
του ν. 3784/2009 (Α΄ 137)
1. Οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/
2009 αντικαθίστανται ως εξής:
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«7.α. Εγκαθίσταται υποχρεωτικά ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης
δεδομένων εισροών ή/και εκροών, στο οποίο συνδέεται
φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός, όπου απαιτείται
ως εξής:
αα. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λειτουργίας
Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παρ. 7
του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82),
ββ. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας – πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της παρ. 3 του
άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α΄230),
γγ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των κατόχων αδείας
εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002,
δδ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των Προμηθευτικών
Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών της παρ. 10 του άρθρου 7
του ν. 3054/2002,
εε. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις υγρών βιοκαυσίμων
των κατόχων Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων του άρθρου
5Α του ν. 3054/2002,
στστ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του
άρθρου 3 του ν. 3054/2002,
ζζ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων
και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης για την εξυπηρέτηση των
οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο
του ιδιωτικού πρατηρίου και των λοιπών λειτουργικών
αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων,
ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, που προβλέπονται στην παρ. 7
του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216),
ηη. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός εμπορευματικών σταθμών τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του
π.δ. 79/2004 (Α΄ 62),
θθ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων
και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός σταθμών υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή και εντός σταθμών φορτοεκφόρτωσης φορτηγών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 79/2004,
ιι. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων
και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4302/2014 (Α΄ 225) και εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216),
ιαια. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων
ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174),
ιβιβ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης
καυσίμων που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς
των εταιρειών ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και αυτών που
υπάγονται στον ν. 2963/2001 (Α΄ 268), των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των επιχειρήσεών
τους, καθώς και των μονάδων τεμαχισμού και συμπίεσης
ογκωδών αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους,
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ιγιγ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυ- σίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή του β.δ. 465/1970
(Α΄ 150),
ιδιδ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης
καυσίμων που εξυπηρετούν σιδηροδρομικές γραμμές
έλξης και κάθε είδους σιδηροδρομικό όχημα,
ιειε. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης
καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων
ασφαλείας,
ιστιστ. σε πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου,
ιζιζ. στις εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων και όσων παράγουν ή εισάγουν με σκοπό τη
διάθεση προς χρήση από τους τελικούς καταναλωτές, κατά την έννοια της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν.
3054/2002, άκυκλους υδρογονάνθρακες (μεθανόλη,
αιθανόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, ισοβουτυλική αλκοόλη, τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη, MtBE, DIPE, ETBE,
TAME), κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (τολουόλιο, ξυλόλιο, βενζόλιο), λάδια πετρελαίου και λιπαντικά (ορυκτέλαια), που είναι δυνατό να προστεθούν στα
υγρά καύσιμα, με εξαίρεση τις δεξαμενές ενεργειακών
προϊόντων για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού
ελέγχου εισροών- εκροών, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 33 και την παρ. 3 του άρθρου 63 του
ν. 2960/2001,
ιηιη. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των αεροδρομίων
της Χώρας,
ιθιθ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις κατόχων αδειών
διύλισης.
β. Ως ελεύθερες εγκαταστάσεις νοούνται οι παντός
είδους εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και V της
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης βιοκαυσίμων, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των δασμολογικών και φορολογικών
επιβαρύνσεων στις αρμόδιες προς τούτο Τελωνειακές
Αρχές.
8.α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών,
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται το ειδικότερο
πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 7, οι διαδικασίες, οι
τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις της
εγκατάστασης των συστημάτων παρακολούθησης και
ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών,
η πιστοποίηση των εν λόγω συστημάτων, οι διαδικασίες,
οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος
εισροών - εκροών, το πληροφοριακό σύστημα λήψης
των δεδομένων και η πρόσβαση των υπηρεσιών στα
δεδομένα του συστήματος εισροών-εκροών, το ακριβές
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι σχετικές μεταβατικές
διατάξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια,
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β. ειδικά ως προς τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, η κοινή υπουργική
απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης δύναται να
ορίζει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών στο σύνολο των εγκαταστάσεών τους σταδιακά, ανά είδος εγκατάστασης, με την
επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρήτου, δημόσιας
ασφάλειας και τυχόν αυστηρότερων προϋποθέσεων της
κείμενης νομοθεσίας.
9.α. Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων
εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με
φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, είναι οι υπηρεσίες:
αα. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ββ. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
γγ. του Υπουργείου Οικονομικών,
δδ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
εε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
στστ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ζζ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και,
ηη. των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και
Επικοινωνιών, και Περιβάλλοντος, των Περιφερειών
της χώρας.
β. Οι Υπηρεσίες της περίπτωσης α΄ δύνανται να συγκροτούν, κατά περίπτωση, μικτά κλιμάκια ελέγχου για
τον από κοινού έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, της
εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης
δεδομένων εισροών ή/και εκροών.
Οι αρμόδιες για την διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες,
δύνανται να ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα
οποιασδήποτε εγκατάστασης των ελεγχόμενων καθώς
και των μεταφορικών μέσων αυτών, να ελέγχουν και να
συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών
τους που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων.
γ. Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής
των προστίμων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
10 είναι ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, στη
χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της
επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη.
Οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, συντάσσουν έκθεση
ελέγχου, την οποία διαβιβάζουν στον αρμόδιο προϊστάμενο Τελωνειακής Αρχής, προκειμένου αυτός να προβεί
απευθείας στην έκδοση της σχετικής πράξης επιβολής
προστίμων. Πριν τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης καλείται εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του
εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν
σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου.
δ. Αρμόδια Αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας
της εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας
αυτής, είναι η αδειοδοτούσα Αρχή. Αρμόδια Αρχή για
την έκδοση της απόφασης προσωρινής σφράγισης της
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εγκατάστασης, είναι η αρχή που διενήργησε τον έλεγχο.
Η εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της Αστυνομικής Αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.
ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και
των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου και
επιβολής προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων
που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών
ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό
ηλεκτρονικό μηχανισμό.
10. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών από τους υπόχρεους της παραγράφου 7, επιβάλλεται στην επιχείρηση,
διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, πλέον των κυρώσεων
για παραβάσεις της τελωνειακής ή και της φορολογικής νομοθεσίας. Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται
λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη
βαρύτητα αυτών.
Ειδικότερα:
αα. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής
μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα (50.000) έως πεντακόσιες
(500.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε εγκατάσταση, ανάλογα
με το είδος της εγκατάστασης,
ββ. σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, της εγκατάστασης των
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος εισροών - εκροών και της ηλεκτρονικής μετάδοσης
δεδομένων επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ
έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ,
γγ. σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παραγραφου 11, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000)
ευρώ,
δδ. σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από
την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης,
εε. για την πληρωμή των προστίμων ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα
που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν
μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 67 του ν. 4174/2013, καθώς και όσοι ασκούν εν
τοις πράγμασι τις ιδιότητες αυτές. Ειδικώς, για τις παραβάσεις της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ και
της περίπτωσης β΄ της παραγραφου 11 του παρόντος,
για την πληρωμή των σχετικών προστίμων, ευθύνεται
αυτοτελώς και όποιος άλλος συμπράττει ή προσφέρει
συνδρομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων.
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β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α΄
είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των πενήντα (50.000)
χιλιάδων ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα με τo
ύψος αυτού και προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινή παύση λειτουργίας της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από
έναν (1) μήνα έως ένα (1) έτος. Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται και σε περίπτωση υποτροπής,
ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου. Η επιβολή των
κυρώσεων αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της περίπτωσης στ΄ της
παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων, τοποθετείται σε εμφανές σημείο της εγκατάστασης από την
αρχή που επέβαλε τις κυρώσεις σήμανση με την ένδειξη
«Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συστημάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών
μηχανισμών».
γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αφαιρείται
οριστικά, ή όταν δεν απαιτείται άδεια, επιβάλλεται η οριστική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον:
αα. διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι η εγκατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί κύρωση αναστολής
λειτουργίας, συνεχίζει να λειτουργεί, ή
ββ. μετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής λειτουργίας η εγκατάσταση δεν συμμορφωθεί εντός του
χρονικού διαστήματος της επιβληθείσας αναστολής, ή
γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα της περίπτωσης α΄ υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, ή
δδ. διαπιστωθούν οι παραβάσεις της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 11.
Η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας δεν θίγει
την επιβολή των προστίμων της περίπτωσης α΄.
Μετά την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ακολουθεί
η διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων παραποίησης ή αλλοίωσης των στοιχείων του συστήματος εισροών-εκροών
ή των υποσυστημάτων αυτού, απαγορεύεται η χρήση
του εξοπλισμού, των υποδομών, και του λογισμικού που
χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στις παραβάσεις αυτές. Οι εν λόγω υποδομές και o εξοπλισμός
αποσύρονται και καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των
διαδικασιών ελέγχου και επιβολής των προβλεπόμενων
κυρώσεων.
δ. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με
την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή
ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού
προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί
το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).
ε. Τα ως άνω πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα
και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α΄90).
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στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση
αρμόδιων υπουργών εξειδικεύονται οι παραβάσεις του
παρόντος, μπορεί να ορίζεται το ύψος των διοικητικών
προστίμων για κάθε παράβαση, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις επιβολής των κυρώσεων της περίπτωσης β΄,
η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης, της παύσης λειτουργίας και της
αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων,
της καταστροφής τυχόν εξοπλισμού και υποδομών που
συμμετέχει σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήματος,
η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
με όμοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των
παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος,
ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, η αποστολή των
στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο
καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων ΕΦΚ,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του παρόντος εδαφίου.
11. α. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών επιβάλλεται σε όποιον:
αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης εισροών – εκροών πληροί τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας,
ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισμικό του συστήματος
παρακολούθησης εισροών – εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,
γγ. προμηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισμό για εφαρμογές
του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών που
συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά.
β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει, με οποιονδήποτε
τρόπο και μορφή, μέρη ή παραγόμενα στοιχεία του
συστήματος, που φυλάσσονται, ή σημαίνονται από τον
φορολογικό μηχανισμό ή αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και σε όσους εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει
διακινούν καύσιμα μέσω αντλιών, μετρητών, δεξαμενών
ή άλλως, που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο
σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκροών.
γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου
επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες ή ασκούν τις εξουσίες της παρ. 1 του άρθρου 67
του ν. 4174/2013, και σε όσους ασκούν εν τοις πράγμασι τις εξουσίες αυτές, εφόσον με οποιονδήποτε τρόπο
συντέλεσαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και σε όποιον άλλο συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση
των παραβάσεων αυτών.»
2. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009,
προστίθενται νέες παράγραφοι 12 και 13, ως εξής:
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«12. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 9 του παρόντος, καθώς και τα σχετικά πληροφοριακά συστήματά
τους, διασυνδέονται μεταξύ τους και με τα πληροφοριακά συστήματα Εισροών - Εκροών. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος της
διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
13. α. Για την κυκλοφορία όλων των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων απαιτείται ογκομέτρηση όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους.
Η ογκομέτρηση διενεργείται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025,
σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Annex B «Tank Calibration»
της σύστασης OIML R 80 – 2 /2017 «Road and rail tankers
with level gauging» ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, με την εφαρμογή ογκομετρικής μεθόδου, είτε με
χρήση πρότυπου δοχείου, κατά το Παράρτημα Ε΄ της
υ.α. 30/005/648/2013 (Β΄ 2406), είτε με χρήση μετρητών
ροής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 4269 είτε με
άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Κατά την ογκομέτρηση παράγεται ογκομετρικός πίνακας, που εμφανίζει τον όγκο
της δεξαμενής ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης
του καυσίμου, στους 15 οC σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm) με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης.
Ο ογκομετρικός πίνακας υπογράφεται από τον υπεύθυνο
του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση και αποτελεί παράρτημα του δεκαετούς ισχύος Πιστοποιητικού
Ογκομέτρησης που εκδίδεται από τον φορέα ογκομέτρησης και διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις
ελέγχουσες αρχές. Επίσης, παράλληλα με την ογκομέτρηση, κάθε βυτιοφόρο εξοπλίζεται με τουλάχιστον μία
(1) φυσική βέργα μέτρησης στάθμης από ορείχαλκο, ή
άλλο κατάλληλο υλικό για τέτοιες εφαρμογές, με χάραξη
αριθμού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήματα
του ενός (1) χιλιοστού (mm), η οποία διατηρείται στο
βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Η ως
άνω βέργα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης
διαπιστευμένου εργαστηρίου για όλο το μήκος χάραξης
με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης.
β. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να τροποποιούνται τα οριζόμενα στην ως
άνω περίπτωση α΄, και να ρυθμίζονται θέματα σχετικά
με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες
ογκομέτρησης των δεξαμενών των βυτιοφόρων.
γ. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει
διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον
εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου και απαγόρευση της κυκλοφορίας του βυτιοφόρου από την επόμενη μέρα της
διαπίστωσης της παράβασης μέχρι τη συμμόρφωση.
Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών (3) ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας
του βυτιοφόρου για ένα (1) έτος. Οι διοικητικές κυρώσεις
του πρώτου εδαφίου μπορούν να τροποποιούνται με
όμοια απόφαση της περίπτωσης β΄.»
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Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν τη
δημοσίευση του παρόντος για το σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών
ή/και εκροών, δυνάμει των παραγράφων 7 έως 11 του
άρθρου 31 του ν. 3784/2009, εξακολουθούν να ισχύουν,
εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του
παρόντος.
2. Οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/
2009, όπως προστίθεται με το άρθρο 30 του παρόντος
νόμου τίθενται σε ισχύ δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την Περιφέρεια
Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης,
Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων
και εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου για τη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.
Ειδικά για τα βυτιοφόρα οχήματα που διαθέτουν πιστοποιητικό ογκομέτρησης, το οποίο λήγει σε ημερομηνία
μεταγενέστερη των δεκαοκτώ (18) ή των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αντίστοιχα, οι διατάξεις της παρ. 13 του
άρθρου 31 του ν. 3784/2009 τίθενται σε ισχύ μετά τη
λήξη του πιστοποιητικού.
3. Ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζο- νται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του
. 3784/2009, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
4. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόμου, έλεγχοι ολοκληρώνονται κατά τη διαδικασία και
από τα όργανα που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 31 του ν. 3784/2009, όπως αυτό ίσχυε έως την
αντικατάστασή του με τον παρόντα νόμο. Ως εκκρεμείς
νοούνται οι έλεγχοι, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί
πράξη επιβολής προστίμου. Επί των πράξεων επιβολής
προστίμου αυτών δεν ασκείται ενδικοφανής προσφυγή.
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 31
του ν. 3784/2009, η οποία διαπιστώνεται από ελέγχους
που ολοκληρώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις
παραγράφους 9 και 10 του ως άνω άρθρου. Μέχρι την
έκδοση των αποφάσεων της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 9 και της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 10,
τα οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 2 της Φ2/1871/2013
(Β΄2173) κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν
να ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 32
Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών
τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων
Α.1.α) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το
π.δ. 38/1991 (A΄ 21) και των οποίων η ημερομηνία θεώρησης έχει παρέλθει, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις
προβλέψεις των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5
του άρθρου 9 του π.δ. 112/2012 (A΄197).
β) Η άδεια του βοηθού τεχνίτη υδραυλικού αντικαθίσταται με βεβαίωση αναγγελίας εντός εννέα (9) μηνών
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από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλοντας
αίτηση, χωρίς καμία επιβάρυνση. Τεχνική επαγγελματική
δραστηριότητα με κατοχή άδειας του προηγούμενου
εδαφίου ασκηθείσα από την 1.1.2019 έως την αντικατάστασή της και σε κάθε περίπτωση έως την παρέλευση
της ως άνω προθεσμίας, λογίζεται ως νομίμως εκτελεσθείσα.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας και προκειμένου ο κάτοχος άδειας του βοηθού τεχνίτη υδραυλικού να εξακολουθεί να ασκεί την
αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, οφείλει να
αντικαταστήσει την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση
και καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με
το άρθρο 5 της παρ.1 του ν. 3982/2011.
γ) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 38/
1991 (A΄ 21) και δεν υπόκειντο σε υποχρέωση θεώρησης
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παραγράφου 7 αυτού, εξακολουθούν να ισχύουν. Μόλις λυθεί η σχέση εργασίας ή
εφόσον επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, οι άδειες ανακτώνται και αντικαθίστανται ταυτόχρονα σύμφωνα με τις
προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 10 και της παρ. 5
του άρθρου 9 του π.δ. 112/2012 (A΄ 197), υποβάλλοντας
αίτηση και καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ.
2. Η φράση «κατά τη δημοσίευση του παρόντος» του
εδαφίου β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 9
του π.δ. 112/2012 (Α΄197) καταργείται.
Β.1. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το
β.δ. 7/6/31.7.1946 (Α΄ 228) ή το π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το
π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) αντικαθίστανται σύμφωνα με την
παρ.2 του άρθρου 10 του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), με την
υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται
δυνάμει του άρθρου 5 των παραγράφων 13 και 15 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
2. Προκειμένου ο κάτοχος των αδειών της προηγούμενης παραγράφου να εξακολουθεί να ασκεί την
αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, οφείλει να
αντικαταστήσει την άδειά του έως τις 20.1.2021. Τεχνική
επαγγελματική δραστηριότητα με κατοχή αδειών της
πρώτης παραγράφου ασκηθείσα από την 1.1.2019 έως
την αντικατάστασή τους και σε κάθε περίπτωση έως την
παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, λογίζεται ως νομίμως εκτελεσθείσα.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας και προκειμένου ο κάτοχος των αδειών της προηγούμενης παραγράφου να εξακολουθεί να ασκεί την
αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα, οφείλει να
αντικαταστήσει την άδειά του, υποβάλλοντας αίτηση και
καταβάλλοντας παράβολο δέκα (10) ευρώ στην αρμόδια
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
καταργείται.
Γ.1.α) Οι άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το
π.δ. 362/2001 (Α΄ 245) και των οποίων η ημερομηνία
θεώρησης έχει παρέλθει, αντικαθίστανται σύμφωνα με
τις προβλέψεις των διατάξεων των παραγράφων 5 και 7
του άρθρου 9 του π.δ. 114/2012 (Α΄ 199).
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Ο Μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως
εγγράφως τον Εκμισθωτή για τις σκοπούμενες τροποποιήσεις και προσθήκες. Σε περίπτωση ουσιωδών, δομικών
τροποποιήσεων ή προσθηκών, ο Μισθωτής θα υποχρεούται να παρέχει στον Εκμισθωτή λεπτομερή σχέδια και
μελέτες (μέχρι του επιπέδου της μελέτης εφαρμογής)
και να λάβει πρώτα την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή του, την οποία ο Εκμισθωτής δεν θα μπορεί να
αρνηθεί αδικαιολόγητα, εφόσον ο Μισθωτής του έχει
υποβάλει πλήρη φάκελο μελετών και σχεδίων, συνταχθέντων σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
Σε περίπτωση που παρέλθουν άπρακτες είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του φακέλου μελετών
και σχεδίων στον Εκμισθωτή, η εν λόγω συναίνεση θα
θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί από τον Εκμισθωτή.
Εάν, προκειμένου να εκτελεστούν τροποποιήσεις
ή προσθήκες, απαιτείται προηγούμενη πολεοδομική
έγκριση, θα προσκομίζεται στον Εκμισθωτή και αυτή
μόλις χορηγηθεί από την Αρμόδια Αρχή.
Ο Εκμισθωτής θα έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει,
με δαπάνες του και κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον
ίδιο, ανεξάρτητο έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών
και της αποτίμησης των σχετικών εργασιών, καθ’ όλη τη
διάρκεια εκτέλεσής τους.
Αν ο Εκμισθωτής έχει αντιρρήσεις ως προς τις τεχνικές
προδιαγραφές και την αποτίμηση των εκτελούμενων
εργασιών, τις οποίες προβάλλει στον Μισθωτή το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε
αυτόν των σκοπούμενων τροποποιήσεων ή προσθηκών
στο Ακίνητο, ο Μισθωτής δεν θα προβαίνει σε συμψηφισμό των δαπανών βελτιώσεων του παρόντος Όρου,
σύμφωνα με τον Όρο 4.4., έως την επίλυση της διαφοράς,
κατά τα οριζόμενα στον Όρο 18.2..
7.4. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον απαιτούνται άδειες για
τις εργασίες στο Ακίνητο, ο Εκμισθωτής θα συνεργάζεται
καλόπιστα με τον Μισθωτή, ιδιαιτέρως αποστέλλοντας
στον Μισθωτή κάθε σχετική πληροφορία και υποβάλλοντας όλες τις απαραίτητες αιτήσεις ή άλλα έγγραφα που
ενδέχεται να απαιτείται να υποβληθούν στις Αρμόδιες
Αρχές από τον ιδιοκτήτη του Ακινήτου. Συμφωνείται
ρητά ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Μισθωτής δεν
καταφέρει να αποκτήσει τις απαιτούμενες άδειες για τις
εργασίες στο Ακίνητο, ο Εκμισθωτής δεν θα φέρει κανένα
είδος ευθύνης και ο Μισθωτής θα παραμένει υπεύθυνος
για όλες τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της Σύμβασης
Μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης για
καταβολή του Μισθώματος.»
6. Το άρθρο 8 της Σύμβασης Μίσθωσης καταργείται.
7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 της Σύμβασης
Μίσθωσης αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε κάθε περίπτωση υπομισθώσεως, οι εκάστοτε
όροι της υπομισθώσεως θα κοινοποιούνται εγγράφως
από τον Μισθωτή στον Εκμισθωτή και ο Μισθωτής θα
αποδίδει στον Εκμισθωτή ποσοστό κατά μέγιστο δέκα
τοις εκατό (10%) του εκάστοτε συμφωνούμενου υπομισθώματος μεταξύ Μισθωτή και υπομισθωτή(-ών), εκτός
αν πρόκειται για υπομίσθωση μεταξύ του Μισθωτή και
συνδεδεμένης με αυτόν οντότητας του άρθρου 32 του
ν. 4308/2014 (Α΄ 251), όπως ισχύει.»
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8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αρχίζουν να
ισχύουν από την ημερομηνία τροποποίησης του Παραρτήματος VI (Σύμβαση Μίσθωσης) της Σύμβασης
Παραχώρησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις
παραγράφους 1 έως 7, με την υπογραφή σχετικής τροποποιητικής σύμβασης, η οποία συνάπτεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος νόμου.
Άρθρο 50
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο ακίνητο
του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών
α. Στον Νέο Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο
Αττικής, όπως το ακίνητο αυτό εμφαίνεται στα τοπογραφικά σχέδια Μαΐου 2004 που επισυνάπτονται (ως
Μέρη Β΄ και Γ΄) στο Παράρτημα I του Παραρτήματος VI
«Σύμβαση Μίσθωσης Μαρκόπουλου [ρήτρα 4.2(iii)]»
της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του ν. 4338/2015 από
24.4.2015 Σύμβασης Παραχώρησης για τη χορήγηση
αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην Ελλάδα
για περίοδο είκοσι (20) ετών, το κείμενο του οποίου (Παράρτημα VI) προστέθηκε στο άρθρο 1 του ν. 4338/2015
με την παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 4342/2015, επιτρέπονται, πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 του
προεδρικού διατάγματος της 19.4/1.5.2002 «Έγκριση
Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της περιοχής υποδοχής του Ιπποδρόμου και του Ολυμπιακού
Ιππικού Κέντρου στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας (Ν. Αττικής)» (Δ΄ 347) χρήσεων, και οι λοιπές, πλην της χρήσης
«44.Καζίνο», χρήσεις τουρισμού- αναψυχής του άρθρου 5
του π.δ. 59/2018 (Α΄114), όπως εκάστοτε ισχύει.
β. Ειδικά στη Ζώνη 4.1 του ως άνω ακινήτου, όπως
αυτή εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό σχέδιο Μαΐου
2004 Μέρος Β΄ του Παραρτήματος I της ως άνω Σύμβασης Μίσθωσης, επιτρέπονται και οι ειδικές χρήσεις
«(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις» και «(43) Πίστες αγώνων
αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων» του άρθρου 13 του
π.δ. 59/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
γ. Οι ως άνω επιτρεπόμενες χρήσεις εξειδικεύονται με
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ), που καταρτίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) ή με αντίστοιχα
εργαλεία πολεοδομικής οργάνωσης κατά την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.»
Άρθρο 51
Στο άρθρο 55 του ν. 4447/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 4541/2018,
η ημερομηνία «30.6.2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2020».
Άρθρο 52
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Α΄ και Μέρους Γ΄
αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις
επιμέρους διατάξεις τους.
Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β΄ αρχίζει έναν (1)
μήνα από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Εθνικής Άμυνας

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρώτρια Υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Τουρισμού

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Επικρατείας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος A’ 66/25.04.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01000662504190036*

