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Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου εφαρµόζονται 
στην ανάθεση και εκτέλεση µε τη χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δηµοσίων συµ−
βάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών κατά την 
έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α΄ 63) 
και 60/2007 (Α΄ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/
ΕΚ αντίστοιχα).

 2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρ−
µόζονται στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), στις συµβάσεις 
που εξαιρούνται από το νόµο αυτόν, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συµβάσεις που 
συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 346 της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συµπε−
ριλαµβανοµένων και των συµβάσεων που συνάπτονται 
από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εξωτερικών και από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες 
ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται 
από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του καθ’ ύλην 
αρµόδιου Υπουργού ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις 
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρό−
ντος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κε−
φαλαίου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

α) Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά−
σεων (ΕΣΗ∆ΗΣ): Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστη−
µα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία 
για την υποβολή αιτηµάτων, τον προγραµµατισµό, την 
έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύνα−
ψης και εκτέλεσης συµβάσεων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 του παρόντος, σύµφωνα µε την κείµενη νο−
µοθεσία, µε τη χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών.

β) ∆ιαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗ∆ΗΣ: 
∆ιαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
στoν οποίo λειτουργεί το ΕΣΗ∆ΗΣ µε την ονοµασία 
στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και µε λατινικούς χαρα−
κτήρες «PROMETHEUS») και µε ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr.

γ) Χρήστες: Οι οικονοµικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8 
του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) και του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 59/2007 (Α΄ 63) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί 
των φορέων του δηµοσίου τοµέα, όπως ορίζεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) που 
χρησιµοποιούν το ΕΣΗ∆ΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των 
καθηκόντων τους.

δ) Ηλεκτρονικά δεδοµένα: Κάθε αφαιρετικό σύνολο 
στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή, το οποίο αναπαριστά 
πληροφορία αποθηκευµένη σε κάθε µέσο, το οποίο χρη−
σιµοποιείται από υπολογιστικό−πληροφοριακό σύστηµα, 
µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή, 
αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που 
δεν µπορούν να αναγνωστούν άµεσα, όπως και κάθε 
µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγ−
γράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή 
ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον το εν λόγω 
περιεχόµενο δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες και δεν 
προορίζεται ούτε είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγο−
νότα που µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες.

ε) Ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΣΗ∆ΗΣ: Το διαρθρωµένο 
σύνολο δεδοµένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά 
µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια και υποβάλλονται σε 
επεξεργασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η επεξεργασία περι−
λαµβάνει ιδίως την ευρετηρίαση, διαχείριση και αρχει−
οθέτηση των εγγράφων. Μέρος του ηλεκτρονικού αρ−
χείου ΕΣΗ∆ΗΣ είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ) του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).
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Γ.Ε.ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος και κατά πο−
σοστό 50% έσοδα της Κ.Ε.Ε. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, καθορίζεται 
η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίµων και 
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Με όµοια απόφαση µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται το ύψος του προστίµου.»

5. Όπου στις διατάξεις των νόµων 3853/2010 (Α΄ 90) 
και 3419/2005 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής 
απόφασης στους συνυπογράφοντες Υπουργούς προστί−
θεται ο Υπουργός Τουρισµού.

6. Το Αυτοτελές Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. όπως προβλέπεται στο 
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) καταργείται και η αρµοδιότητα για 
την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των πράξεων και στοιχείων 
που καταχωρίζονται σε αυτό ανατίθεται στους εισηγητές 
των Τµηµάτων Α΄ και Β΄ της ∆ιεύθυνσης Α.Ε. και Πίστεως 
και στους εισηγητές της ∆ιεύθυνσης Ασφαλιστικών Επι−
χειρήσεων και Αναλογιστικής της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατά το λόγο 
αρµοδιότητας εκάστου για την άσκηση της εποπτείας 
και του ελέγχου νοµιµότητας των καταχωριστέων στο 
Γ.Ε.ΜΗ. πράξεων και στοιχείων των υπόχρεων.

Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του ν. 4072/2012 (Α΄ 86)

για τη µετατροπή εταιρειών

1. Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται−
ρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισµό, 
µπορεί δε να είναι και µηδενικό. Οι εταίροι συµµετέχουν 
στην εταιρεία µε κεφαλαιακές, µε εξωκεφαλαιακές ή µε 
εγγυητικές εισφορές, σύµφωνα µε τα άρθρα 77 έως 79.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4072/2012 καταργείται.
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του 

ν. 4072/2012 καταργείται.
4. Η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) 

αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τη µετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η 

διαδικασία που απαιτείται για τη σύσταση της νέας 
εταιρικής µορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της 
απόφασης µετατροπής και του νέου καταστατικού, η 
µετατρεπόµενη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συνε−
χίζεται υπό τη νέα εταιρική µορφή. Η νοµική προσωπι−
κότητα συνεχίζεται και οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται 
στο όνοµα της εταιρείας υπό τη νέα της µορφή, χωρίς 
να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες 
που είχαν εκδοθεί υπέρ της µετατρεπόµενης εταιρείας 
συνεχίζουν να υφίστανται.

Αν η µετατροπή γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική 
εταιρεία, απαιτείται προηγούµενη εκτίµηση του ενερ−
γητικού και παθητικού της µετατρεπόµενης ιδιωτικής 
κεφαλαιουχικής εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του 
κ.ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, αν το εταιρικό κε−
φάλαιο της εταιρείας που προκύπτει υπολείπεται του 
ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το 
νόµο για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται µε 
νέες εισφορές.

Η καταχώριση της µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται 
από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο ν. 3419/2005.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη µετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για 
τη σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. 
Η καταχώρηση της µετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από 
την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
ν. 3419/2005.»

Άρθρο 12
Τροποποιήσεις του π.δ. 397/1988 (Α΄ 185)

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
π.δ. 397/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Τµήµα Γενικού Εµπορικού Μητρώου».
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του 

π.δ. 397/1988 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τµήµα Γενικού Εµπορικού Μητρώου στο οποίο 

υπάγονται:
α) Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Γενικού 

Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
β) Η παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και 

τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες, που ασκούν επο−
πτεία επί των ανωνύµων εταιρειών για την ορθή εφαρ−
µογή της νοµοθεσίας για το Γ.Ε.ΜΗ.

γ) Η µελέτη και εισήγηση µέτρων για τη νοµοθετική 
αντιµετώπιση θεµάτων που αφορούν στην τήρηση και 
λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ.

δ) Η συνεργασία µε το Εποπτικό Συµβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. 
και την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) 
ως διαχειριστή της Βάσης του Γ.Ε.ΜΗ.»

3. Η περίπτωση 9 της παρ. 2β του άρθρου 3 του 
π.δ. 397/1988 και η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 
καταργούνται.

Άρθρο 13

Το εδάφιο 6 της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 2647/1998 (Α΄ 237) τροποποιείται ως εξής:

«Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύµων εταιρειών (άρθρο 
69 µέχρι 77 και άρθρο 80 του κ.ν. 2190/1920). Σε περί−
πτωση που οι εταιρείες που συγχωνεύονται εδρεύουν 
σε περιφερειακές ενότητες διαφορετικής περιφέρειας, 
αρµόδια είναι εκείνη στην οποία έχει την έδρα της η 
απορροφώσα εταιρεία.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4072/2012 (Α΄ 86)

ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ

Άρθρο 14
Τροποποίηση άρθρου 121

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 121 του ν. 4072/2012 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Μπορούν να αποτελέσουν σήµα ιδίως λέξεις, ονόµα−
τα, επωνυµίες, ψευδώνυµα, απεικονίσεις, σχέδια, γράµ−
µατα, αριθµοί, χρώµατα, ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων 
των µουσικών φράσεων, το σχήµα του προϊόντος ή 
της συσκευασίας του και τα διαφηµιστικά συνθήµατα 
(slogans)».

Άρθρο 15
Τροποποίηση άρθρου 131

Η παρ. 4 του άρθρου 131 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«4. Όταν µεταβιβάζεται σήµα κατά το χρονικό διάστη−
µα που η υπόθεση είναι εκκρεµής ενώπιον της Υπηρε−
σίας Σηµάτων ή της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων ή 
των αρµόδιων ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων ή του Συµβου−
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λίου της Επικρατείας, ο ειδικός ή ο καθολικός διάδοχος 
δικαιούται να ασκήσει παρέµβαση.»

Άρθρο 16
Τροποποίηση άρθρου 132

Η παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η παραχώρηση αποκλειστικής ή µη 
χρήσης του εθνικού ή διεθνούς µε ισχύ στην Ελλάδα 
σήµατος για µέρος ή το σύνολο των καλυπτόµενων 
προϊόντων ή υπηρεσιών και για το σύνολο ή τµήµα της 
Ελληνικής Επικράτειας. Η συµφωνία για την παραχώ−
ρηση άδειας χρήσης σήµατος είναι έγγραφη. Είτε ο 
δικαιούχος, µε δήλωσή του είτε ο αδειούχος, µε εξου−
σιοδότηση του δικαιούχου, ζητούν την καταχώριση της 
παραχώρησης στο µητρώο σηµάτων.»

Άρθρο 17
Τροποποίηση άρθρου 136

Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 136 
του ν. 4072/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) αν ο καταθέτης εκπροσωπείται από πληρεξούσιο 
δικηγόρο, το όνοµα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο αυ−
τού, καθώς και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο−
µείου, δ) αν η κατάθεση γίνεται από δικηγόρο, έγγρα−
φη εξουσιοδότηση. Η υπογραφή του καταθέτη στην 
εν λόγω εξουσιοδότηση είναι αρκετή, χωρίς θεώρηση 
του γνησίου αυτής,».

Άρθρο 18
Τροποποίηση άρθρου 138

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 138 του 
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε αντίθετη περίπτωση, η εξέταση της δήλωσης δεν 
ολοκληρώνεται και µε πράξη της Υπηρεσίας τίθεται 
στο αρχείο.»

Άρθρο 19
Τροποποίηση άρθρου 139

1. Η παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«Εάν δεν συντρέχει κάποιος λόγος απαραδέκτου κατά 
το άρθρο 123 ή τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 
124, η δήλωση γίνεται δεκτή, κοινοποιείται η σχετική 
απόφαση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού κατά 
περίπτωση, µε µέριµνα της Υπηρεσίας Σηµάτων, µε κάθε 
πρόσφορο µέσο, κατά προτίµηση δε µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, ενώ παράλληλα δη−
µοσιεύεται η σχετική απόφαση στο δικτυακό τόπο της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (ΓΓΕ) µέσα σε προθε−
σµία ενός µηνός από την ηµεροµηνία κατάθεσης.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 139 του 
ν. 4072/2012 τροποποιείται ως εξής:

«Η απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον καταθέτη 
ή τον αντίκλητο αυτού, κατά περίπτωση, µε µέριµνα 
της Υπηρεσίας Σηµάτων, µε κάθε πρόσφορο µέσο, κατά 
προτίµηση δε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεο−
µοιοτυπία, ενώ παράλληλα δηµοσιεύεται στο διαδικτυ−
ακό τόπο της ΓΓΕ.»

Άρθρο 20
Τροποποίηση άρθρου 140

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 140 του 
ν. 4072/2012 καταργείται.

Άρθρο 21
Τροποποίηση άρθρου 142

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4072/2012 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Επικυρωµένο αντίγραφο της ανακοπής, µε πράξη 
ορισµού συζήτησης και κλήση σε αυτή, κοινοποιείται 
κατά περίπτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, 
µε δικαστικό επιµελητή, δέκα (10) πλήρεις ηµέρες πριν 
τη συνεδρίαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, µε 
επιµέλεια του ανακόπτοντος. »

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 4072/2012 
προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως:

«Με επιµέλεια του ανακόπτοντος, επικυρωµένο αντί−
γραφο των πρόσθετων λόγων κοινοποιείται κατά περί−
πτωση στον καταθέτη ή τον αντίκλητο αυτού, µε δικα−
στικό επιµελητή, πέντε (5) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση 
της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων.»

Άρθρο 22
Τροποποίηση άρθρου 144

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 144 του 
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η προσφυγή ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται 
στην Υπηρεσία Σηµάτων και εξετάζεται από τη ∆ιοικη−
τική Επιτροπή Σηµάτων.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 144 του 
ν. 4072/2012 καταργείται.

3. Η παρ. 3 του άρθρου 144 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«3. Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει άµεσα τον προ−
σφεύγοντα για την εµπρόθεσµη λήψη της προσφυγής, 
τον αριθµό πρωτοκόλλου που δόθηκε σε αυτήν και την 
ηµεροµηνία συνεδρίασης της ∆ιοικητικής Επιτροπής 
Σηµάτων που θα την εξετάσει.»

4. Η παρ. 4. του άρθρου 144 του ν. 4072/2012 αντικα−
θίσταται ως ακολούθως:

«4. Πρόσθετοι λόγοι επί της προσφυγής µπορούν να 
υποβληθούν δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη συνεδρίαση 
της ∆.Ε.Σ. που θα την εξετάσει.»

5. Στο άρθρο 144 του ν. 4072/2012 προστίθεται παρά−
γραφος 5 ως ακολούθως:

«5. Για την εξέταση της προσφυγής εφαρµόζεται η 
διαδικασία του άρθρου 145.»

Άρθρο 23
Τροποποίηση άρθρου 145

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 4072/2012 προ−
στίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων είναι αρµόδια για 
την αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής, της προσφυγής 
κατά το άρθρο 144 του παρόντος νόµου, της αίτησης 
διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας, της παρέµβα−
σης, καθώς και για κάθε διαφορά που ανακύπτει µεταξύ 
της Υπηρεσίας Σηµάτων και των καταθετών ή δικαιού−
χων σήµατος κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου.»

2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 145 
του ν. 4072/2012 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«2. Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων λειτουργεί σε τριµε−
λή τµήµατα, τα οποία συγκροτούνται από έναν πάρεδρο 
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, έναν 
υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου κατηγορίας 
ΠΕ, κατά προτίµηση πτυχιούχο νοµικής ή κατηγορίας ΤΕ, 
µε προηγούµενη απασχόληση στον κλάδο των σηµάτων, 
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καθώς και ένα τρίτο µέλος, υπάλληλο του δηµόσιου τοµέα 
κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 πλην της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχο 
νοµικής. Με πράξη του προέδρου τους καθορίζονται οι 
εισηγητές στις υποθέσεις που εισάγονται προς εξέταση 
στα τµήµατα της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 145 του 
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η θητεία των µελών της ∆ιοικητικής Επιτροπής 
Σηµάτων είναι διετής και ανανεώνεται άπαξ.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 145 
του ν. 4072/2012 καταργείται.

5. Στο άρθρο 145 του ν. 4072/2012 προστίθεται παρά−
γραφος 9 ως ακολούθως:

«9. Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να παρέµ−
βει ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Η πα−
ρέµβαση ασκείται µε έγγραφο που κατατίθεται στην 
Υπηρεσία Σηµάτων και κοινοποιείται µε επιµέλεια του 
παρεµβαίνοντος στους διαδίκους, µε δικαστικό επιµε−
λητή, πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση.»

Άρθρο 24
Τροποποίηση άρθρου 146

Η παρ. 1 του άρθρου 146 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Οι αποφάσεις της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων 
υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δι−
καστηρίων µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κοινο−
ποίηση των εν λόγω αποφάσεων.»

Άρθρο 25
Τροποποίηση άρθρου 147

Στην παρ. 1 του άρθρου 147 του ν. 4072/2012 προστί−
θεται εδάφιο ως εξής:

«∆ικόγραφα που αφορούν πάσης φύσεως αµφισβήτη−
ση καταχωρισµένου σήµατος εγγράφονται στο βιβλίο 
σηµάτων ή στο µητρώο µε επιµέλεια των διαδίκων.»

Άρθρο 26
Τροποποίηση άρθρου 156

Η παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4072/2012 καταργείται.

Άρθρο 27
Τροποποίηση άρθρου 159

Ο τίτλος του άρθρου 159 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«Παραίτηση από το δικαίωµα».

Άρθρο 28
Τροποποίηση άρθρου 160

Ο τίτλος του άρθρου 160 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«Έκπτωση από το δικαίωµα».

Άρθρο 29
Τροποποίηση άρθρου 161

Ο τίτλος του άρθρου 161 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:

«Ακυρότητα σήµατος».

Άρθρο 30
Τροποποίηση άρθρου 162

Το άρθρο 162 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:

«1. Η αίτηση για διαγραφή λόγω έκπτωσης ή λόγω 
ακυρότητας υποβάλλεται µε έγγραφο που κατατίθεται 
στην Υπηρεσία Σηµάτων από οποιονδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον και εξετάζεται από τη ∆ιοικητική Επιτροπή 
Σηµάτων.

2. Η Υπηρεσία Σηµάτων ενηµερώνει αµέσως τον αι−
τούντα για τη λήψη της αίτησης διαγραφής, τον αριθµό 
πρωτοκόλλου, που δόθηκε σε αυτή και την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων που 
θα την εξετάσει.

3. ∆εν νοµιµοποιείται να ζητήσει διαγραφή λόγω ακυ−
ρότητας για τους λόγους του άρθρου 124 εκείνος, ο 
οποίος τους είχε προβάλει κατά τη διαδικασία κατα−
χώρισης, εφόσον αυτοί κρίθηκαν κατ’ αντιδικία µε τον 
δικαιούχο του σήµατος από τη ∆ιοικητική Επιτροπή 
Σηµάτων ή τα διοικητικά δικαστήρια.

4. Τα επιµελητήρια και οι ενώσεις καταναλωτών ή 
µέλη τους µπορούν να υποβάλλουν αίτηση έκπτωσης 
ή ακυρότητας µόνο στις περιπτώσεις των άρθρων 123 
και 160 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄.

5. Για την εξέταση της αίτησης διαγραφής λόγω έκ−
πτωσης ή ακυρότητας εφαρµόζεται η διαδικασία του 
άρθρου 145.

6. Μετά από αίτηµα του δικαιούχου του σήµατος του 
οποίου ζητείται η διαγραφή λόγω ακυρότητας, ο δικαι−
ούχος προγενέστερου σήµατος που αιτείται τη διαγρα−
φή οφείλει να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια των πέντε 
(5) ετών που προηγήθηκαν της ηµεροµηνίας κατάθεσης 
της αίτησης διαγραφής λόγω ακυρότητας, είχε γίνει 
ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήµατος για τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία είχε καταχωρι−
σθεί και τα οποία επικαλείται προς δικαιολόγηση της 
αίτησης διαγραφής ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη 
µη χρήση αυτού, εφόσον κατά την ηµεροµηνία αυτή το 
προγενέστερο σήµα ήταν από πενταετίας τουλάχιστον 
καταχωρισµένο. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω η αί−
τηση διαγραφής λόγω ακυρότητας απορρίπτεται. Αν το 
προγενέστερο σήµα χρησιµοποιήθηκε για µέρος µόνο 
των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία καταχωρίσθη−
κε, τότε, για τους σκοπούς της εξέτασης της αίτησης 
διαγραφής, θεωρείται καταχωρισµένο µόνο γι’ αυτό το 
µέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών. Ως προς τη διαδι−
κασία υποβολής του αιτήµατος της απόδειξης χρήσης 
του προγενεστέρου σήµατος και τις προθεσµίες που 
τάσσονται από τον Πρόεδρο της ∆ιοικητικής Επιτροπής 
Σηµάτων εφαρµόζεται αναλογικά η παράγραφος 2 του 
άρθρου 143 του παρόντος νόµου. Αίτηση διαγραφής 
ένεκα κατάθεσης που έγινε αντίθετα στην καλή πίστη 
ή κατάθεσης που έγινε κακόπιστα, ασκείται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της προστασίας του σήµατος.»

Άρθρο 31
Τροποποίηση άρθρου 177

Η παρ. 4 του άρθρου 177 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«4. Η προθεσµία προσφυγής των αλλοδαπών κατα−
θετών ή δικαιούχων σηµάτων κατά των αποφάσεων 
της Υπηρεσίας Σηµάτων ή της ∆ΕΣ παρατείνεται κατά 
τριάντα (30) ηµέρες. Η παράταση αυτή ισχύει και για 
τις προθεσµίες που τίθενται σε αυτούς, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 138, 139, 143 παράγραφος 2 και 162 παράγραφος 
8 του παρόντος νόµου.»



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1851

Άρθρο 32
Τροποποίηση άρθρου 179

1. Η περίπτωση ια΄της παρ. 1 του άρθρου 179 του 
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«ια. Εγγραφή περιορισµών του δικαιώµατος κατ’ άρθρο 
129, εµπραγµάτων δικαιωµάτων κατ’ άρθρο 133 παρά−
γραφος 1 και εγγραφής δικογράφων κατ’ άρθρο 147 
παράγραφος 1 εδάφιο β΄, 40 ευρώ.»

2. Η περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 179 του 
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων µέσων, παρεµβά−
σεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής 
σηµάτων, 40 ευρώ.»

3. Στο άρθρο 179 του ν. 4072/2012 προστίθεται παρά−
γραφος 2 ως ακολούθως και η υφισταµένη παράγραφος 
2 αναριθµείται σε 3:

«2. Η µη καταβολή των κατά περίπτωση τελών της 
προηγούµενης παραγράφου συνιστά λόγο απαραδέ−
κτου.»

Άρθρο 33
Τροποποίηση άρθρου 182

1. Η παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«1. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος των Κεφα λαίων 
∆΄, Η΄ και Θ΄ του Γ΄ Μέρους του παρόντος νόµου, υπο−
θέσεις ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και 
των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων διέπονται από τις διατά−
ξεις του προϊσχύοντος νόµου.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«2. Οι αποφάσεις που δηµοσιεύονται µετά τη δηµο−

σίευση του παρόντος νόµου και για έξι (6) µήνες υπόκει−
νται σε άσκηση προσφυγής, παρέµβασης και τριτανακο−
πής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου. 
Οι αποφάσεις των ∆.Ε.Σ. που δηµοσιεύονται µετά την 
πάροδο των έξι (6) µηνών και απορρίπτουν ολικά ή εν 
µέρει δηλώσεις κατάθεσης σήµατος, κατά τη συζήτηση 
των οποίων ο καταθέτης παρέστη και υποστήριξε µε 
γραπτό υπόµνηµα την αποδοχή της δήλωσής του, δεν 
υπόκεινται σε προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του 
παρόντος νόµου.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«4. Η διάρκεια των προθεσµιών που είχαν αρχίσει 
πριν από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων ∆΄, Η΄ και 
Θ΄ του Γ΄ Μέρους του παρόντος νόµου, υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του, µόνο αν η διάρκεια που 
προβλέπεται από αυτές είναι µεγαλύτερη από εκείνη 
που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.»

Άρθρο 34
Τροποποίηση άρθρου 185

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 185 του 
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσω−
τερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου 
µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκ−
πρόσωπος της ∆ιεύθυνσης Εµπορικής και Βιοµηχανι−
κής Ιδιοκτησίας και ένας εκπρόσωπος της ∆ιεύθυνσης 
Τιµών Τροφίµων και Ποτών της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 185 του ν. 4072/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«6. Μέλος, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από 
3 διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε 
νόµιµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, παύεται µε από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Σε κάθε περίπτωση 
τυγχάνει εφαρµογής η διάταξη της παραγράφου 6 του 
άρθρου 13 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και το 
νέο µέλος ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 για 
το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 185 του 
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Χρέη εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλ−
ληλοι των αρµόδιων Υπηρεσιών, ενδεικτικά του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτυών, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ.), του Εθνικού Φορέα 
Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισµού 
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού Χηµείου του Κρά−
τους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και µεµο−
νωµένοι επιστήµονες − εµπειρογνώµονες που ορίζονται 
µε απόφαση της ΕΕΣ.»

4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 185 καταργείται.

Άρθρο 35
Τροποποίηση άρθρου 186

1. Το εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 186 του 
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, γνω−
µοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για το 
περιεχόµενο των κανονισµών σχετικά:».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 186 του ν. 4072/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:

«2. Για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της η ΕΕΣ 
µπορεί να ζητά την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη 
Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ, 
του Γενικού Χηµείου του Κράτους, του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είτε ιδιωτικών φο−
ρέων και µεµονωµένων εµπειρογνωµόνων της ηµεδαπής 
ή αλλοδαπής.»

Άρθρο 36
Τροποποίηση άρθρου 187

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 187 του ν. 4072/2012 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτυών και του 
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, έπειτα από γνώµη 
της ΕΕΣ, εκδίδονται οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού 
Σήµατος, ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.»

Άρθρο 37
Τροποποίηση άρθρου 192

Η παρ. 8 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«8. Το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος απονέµεται για 
αόριστη διάρκεια. Ο δικαιούχος οφείλει καθ’ όλη την 
διάρκεια χρήσης του να συµµορφώνεται µε τις προ−
ϋποθέσεις χορήγησής του, όπως κάθε φορά ισχύουν. 
Η τήρηση των προϋποθέσεων χρήσης του Σήµατος 
διασφαλίζεται µε έκτακτους ελέγχους που διενεργεί 
ο Φορέας απονοµής του Σήµατος. Ο δικαιούχος κατα−
βάλλει κατ’ έτος τέλος χρήσης, άλλως το δικαίωµά του 
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αυτοδικαίως ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο−
ρών και ∆ικτύων ρυθµίζονται κάθε θέµα σχετικό µε την 
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και το ύψος του 
τέλους χρήσης.»

Άρθρο 38
Τροποποίηση άρθρου 193

Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 193 του ν. 4072/2012 κα−
ταργείται και οι περιπτώσεις δ΄ έως στ΄ αναριθµούνται 
σε γ΄ έως ε΄ αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 39
Αποµιµητικά προϊόντα

Το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 (Α΄202) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τε−
λωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265), τα κάθε είδους 
εµπορεύµατα, τα οποία διακινούνται στην αγορά µε 
οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε είναι πειρατι−
κά είτε συνιστούν παράνοµη παραποίηση ή αποµίµη−
ση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της 
κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας είτε αυτός που τα 
διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή τα νόµιµα 
παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο µε την επιφύλαξη της παραγράφου 
5. Ως πειρατικό προϊόν ή προϊόν παράνοµης παραποίη−
σης ή αποµίµησης νοείται εκείνο, το οποίο παραβιάζει 
δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις 
των εδαφίων α’ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 
του Κανονισµού 1383/2003/ΕΚ.

2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων επι−
βάλλεται από τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και 
Υπαιθρίου Εµπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 
(Α΄ 145) ή από την Ελληνική Αστυνοµία, τη ∆ηµοτική 
Αστυνοµία, το Σ∆ΟΕ ή/και το Λιµενικό Σώµα. Για την 
εφαρµογή του παρόντος παρέχεται η συνδροµή της 
ΕΛ.ΑΣ. σύµφωνα µε τα άρθρα 159−162 του π.δ. 141/1991 
(Α΄58) ή του Λ.Σ. στο χώρο ευθύνης του, όπου αυτή 
κρίνεται απαραίτητη.

3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των 
προϊόντων της παραγράφου 1 είτε υπαίθριου εµπορίου, 
είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασµένων 
ή µη, περιλαµβανοµένων και αυτοκινούµενων µέσων, 
είτε χώρων στεγασµένου εµπορίου, συντάσσουν πρω−
τόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαµβάνει τα πλή−
ρη στοιχεία του ελεγχόµενου, τον αριθµό του ∆ελτίου 
Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου αυτού, καθώς 
και το Α.Φ.Μ., εφόσον αυτά παρέχονται, τον τόπο, το 
χρόνο και τα είδη που κατάσχονται σε συνοπτική περι−
γραφή κατ’ είδος και δικαιούχο, καθώς και την αιτία της 
κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται 
από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο 
των εµπορευµάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να 
λάβει ο ελεγχόµενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται 
στην προϊσταµένη κατά περίπτωση Αρχή.

4. Η καταστροφή των εµπορευµάτων γίνεται άµεσα 
και επί τόπου µε κάθε πρόσφορο µέσο, περιλαµβανο−
µένης της ρίψης εντός απορριµµατοφόρου ή µε την 
καταστροφή της εµπορικής αξίας του προϊόντος µε 
ανεξίτηλο χρωµατισµό (σπρέι). Κατ’ εξαίρεση και εφό−

σον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα 
παράνοµα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, µεταφέ−
ρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται 
αµελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής 
δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.

5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το µόνο 
ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας ή των νοµίµων πα−
ραστατικών και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτών και εάν 
αυτό δεν µπορεί να πιστοποιηθεί υπηρεσιακά κατά το 
χρόνο του ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόµενο τρι−
ήµερη προθεσµία προσκόµισης των νοµίµων εγγράφων 
στην αρµόδια για την κατάσχεση Αρχή, τα δε κατασχε−
θέντα προϊόντα τίθενται σε µεσεγγύηση του κατόχου 
και καταστρέφονται µετά την άπρακτη παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής.

6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου τα ελε−
γκτικά όργανα της παραγράφου 2 έχουν τις ελεγκτικές 
αρµοδιότητες του Σ∆ΟΕ.

7. Ειδικά για τα εµπορεύµατα που βρίσκονται σε στε−
γασµένους χώρους, για τα οποία υπάρχει υπόνοια παρα−
βίασης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα 
οποία ο κύριος ή κάτοχός τους αντιτίθεται εγγράφως, 
κατά την ώρα του ελέγχου, στην άµεση καταστροφή 
τους, συσκευάζονται, σφραγίζονται και κατάσχονται 
από την αρµόδια Αρχή στα χέρια του κατόχου αυτών, 
ο οποίος ορίζεται µεσεγγυούχος.

Στη συνέχεια, ανεξαρτήτως υποβολής ή µη αντιρρή−
σεων, η αρµόδια Αρχή συντάσσει πρωτόκολλο κατάσχε−
σης µε πλήρη καταγραφή των κατασχεθέντων εµπορευ−
µάτων κατ’ είδος και δικαιούχο, το οποίο επιδίδει στον 
κάτοχο, ενώ ταυτόχρονα κοινοποιείται στον εκάστοτε 
πληρεξούσιο ή αντίκλητο του δικαιούχου µαζί µε ληφθέν 
δείγµα των κατασχεθέντων εµπορευµάτων, ο οποίος 
υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµερο−
µηνία της κοινοποίησης του πρωτοκόλλου να υποβάλει 
πόρισµα περί της παραβίασης ή µη των δικαιωµάτων 
του διανοητικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση που το εν λόγω πόρισµα δεν υποβληθεί 
εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας ή αποφαίνεται 
περί µη παραβίασης των δικαιωµάτων του δικαιούχου 
αίρεται η κατάσχεση.

Σε περίπτωση που το εν λόγω πόρισµα αποφαίνεται 
περί της παραβίασης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτη−
σίας, κοινοποιείται στον κάτοχο και, εφόσον αυτός δεν 
προβάλει αντιρρήσεις εντός τριών (3) ηµερών, τα κατα−
σχεθέντα εµπορεύµατα καταστρέφονται µε µέριµνα της 
αρµόδιας Αρχής µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. Τα 
έξοδα καταστροφής αναλαµβάνονται από τον εκάστοτε 
δικαιούχο και µόνο για τα κατασχεθέντα εµπορεύµατα που 
του αναλογούν σύµφωνα µε το πρωτόκολλο κατάσχεσης.

Σε περίπτωση υποβολής εγγράφων αντιρρήσεων από 
τον κάτοχο των εµπορευµάτων, η υπηρεσία αµελλη−
τί γνωστοποιεί τούτο στον δικαιούχο και του παρέχει 
προθεσµία δέκα (10) ηµερών για να ασκήσει τα κατά 
νόµο δικαιώµατά του. Εάν µέχρι την παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής δεν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία 
το αποτέλεσµα της ενέργειας του σηµατούχου, αίρεται 
η προσωρινή κατάσχεση.

8. Ως δικαιούχος νοείται: α) ο δικαιούχος δικαιώµα−
τος διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώµατος, 
σχεδίου ή υποδείγµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή 
συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας, δικαι−
ώµατος δηµιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, προστα−
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τητας και ελέγχου ποιότητας, δαπάνες πιστοποίησης 
και κατοχύρωσης δικαιωµάτων χρήσης, καθώς και δα−
πάνες για τη µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω της αγο−
ράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και αδειών 
εκµετάλλευσης.»

Άρθρο 68

Η παρ. 6 του άρθρου 19 του v. 4146/2013 (A΄90) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«6. σε επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που δεν ανήκουν 
στους υδροηλεκτρικούς και υβριδικούς σταθµούς, στα 
αντλησιοταµιευτικά συστήµατα ενέργειας και στις µο−
νάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα και βιοαέριο 
και που θα υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 
παρέχονται µόνο φορολογικά κίνητρα».

Έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η ηµε−
ροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4146/2013.

Άρθρο 69

Η παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4146/2013 δεν εφαρµό−
ζεται σε περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων 
που έχουν κηρυχθεί ή πρόκειται να κηρυχθούν είτε για 
ανάγκες εκµετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασµάτων από 
τη ∆.Ε.Η. Α.Ε. ή διάδοχο αυτής ή κάθε συνδεδεµένο µε 
αυτήν πρόσωπο, στις περιοχές που αναφέρονται στις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2446/1996, είτε για τους 
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν. 3937/2011.

Άρθρο 70

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:

«4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3894/2010, 
όπως ισχύει, ακίνητα που ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα 
της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α΄146), καθώς 
και σε λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δι−
καίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της 
Κρήτης ή των Μητροπόλεων ∆ωδεκανήσου, νοούνται 
ως ιδιωτικά ακίνητα.

Φορέας πραγµατοποίησης της επένδυσης, κατά την 
έννοια του παρόντος νόµου, δύναται να είναι και η Εκ−
κλησία της Ελλάδος, ενεργούσα δια της Εκκλησιαστικής 
Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονοµικών (ΕΚΥΟ) ή η Εκκλησία 
της Κρήτης ή οι Μητροπόλεις ∆ωδεκανήσου στα όρια 
της αρµοδιότητάς τους.» 

Άρθρο 71
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµο−
σίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
εάν άλλως ορίζεται σε επί µέρους διατάξεις του.

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

Αθήνα, 28 Μαΐου 2013
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−

τους.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
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