
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείµενο
Άρθρο 2 Ορισµός - κατηγορίες και κριτήρια στρατηγι-

κών επενδύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 3 Περιβαλλοντικές ρυθµίσεις 
Άρθρο 4 Πολεοδοµικές ρυθµίσεις
Άρθρο 5 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Άρθρο 6 Βοηθητικά και συνοδά έργα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Άρθρο 7 Κίνητρο χωροθέτησης 
Άρθρο 8 Φορολογικά κίνητρα 
Άρθρο 9 Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης 
Άρθρο 10 Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών ε-

πενδύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ-

ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 11 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύ-

σεων
Άρθρο 12 Υποβολή και τεκµηρίωση αίτησης χαρακτηρι-

σµού επένδυσης ως στρατηγικής
Άρθρο 13 Προδικασία χαρακτηρισµού επένδυσης ως

στρατηγικής
Άρθρο 14 Διαδικασία ωρίµανσης επενδυτικών έργων

σε ακίνητα του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα
Άρθρο 15 Απόφαση χαρακτηρισµού επένδυσης ως

στρατηγικής 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥ-

ΣΗΣ

Άρθρο 16  Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύ-
σεων
Άρθρο 17 Υποχρεώσεις φορέα επένδυσης 
Άρθρο 18 Παρακολούθηση υλοποίησης στρατηγικής ε-

πένδυσης 
Άρθρο 19 Κυρώσεις λόγω µη τήρησης των όρων της ε-

πένδυσης
Άρθρο 20 Αξιολόγηση συνεπειών των κινήτρων 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙ-

ΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 21 Διαιτητική επίλυση διαφορών
Άρθρο 22 Δικαστική επίλυση διαφορών - Αρµοδιότητα

δικαστηρίων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟ-

ΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23  Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές

χρήσεις γης - Τροποποίηση του άρθρου 11 του
ν. 3986/2011
Άρθρο 24 Χωρικός προορισµός - Επενδυτική ταυτότητα

δηµοσίων ακινήτων - Τροποποίηση των παρ. 4, 6 και 9 του
άρθρου 12 του ν. 3986/2011
Άρθρο 25 Δικαίωµα επιφανείας επί δηµοσίων κτηµάτων

- Ορισµοί - Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.
3986/2011
Άρθρο 26 Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας - Προσθήκη περ.

γ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014
Άρθρο 27 Προέγκριση οικοδοµικής άδειας για τις στρα-

τηγικές επενδύσεις -Τροποποίηση των παρ. 3, 5 και 9 του
άρθρου 35 του ν. 4495/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
Άρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ΄, 30 Νοεµβρίου 2021
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος µέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών 
στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δηµιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς

και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη



Άρθρο 30 Καταργούµενες διατάξεις 
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 31 Σκοπός και αντικείµενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑ-
ΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Άρθρο 32 Υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά

σχέδια - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4399/2016
Άρθρο 33 Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων - Τροποποί-

ηση του άρθρου 12 του ν. 4399/2016
Άρθρο 34  Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης ε-

πενδυτικών σχεδίων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 13 του ν. 4399/2016
Άρθρο 35 Περιεχόµενο και διαδικασία αξιολόγησης -

Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του
ν. 4399/2016
Άρθρο 36 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων - Τροποποίη-

ση του άρθρου 16 του ν. 4399/2016
Άρθρο 37 Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής - Έ-

γκριση µεταβολών µετά την ολοκλήρωση - Τροποποίηση
του άρθρου 17 του ν. 4399/2016
Άρθρο 38 Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έ-

ναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης - Τροπο-
ποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 4399/2016
Άρθρο 39 Καταβολή ενισχύσεων - Τροποποίηση των

παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016
Άρθρο 40 Μητρώο Αξιολογητών - Τροποποίηση του

άρθρου 24 του ν. 4399/2016
Άρθρο 41 Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

- Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4399/2016
Άρθρο 42 Θέµατα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστή-

µατος Κρατικών Ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόµου -
Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4399/2016
Άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 του

ν. 4399/2016 - Τροποποίηση του άρθρου 85 του
ν. 4399/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ-

ΔΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕ-
ΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3908/2011 ΚΑΙ
3299/2004 
Άρθρο 44 Προϋποθέσεις και διαδικασίες τροποποίη-

σης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου - Όροι ολο-
κλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/ 2004
και 3908/2011 και τροποποίησης των αποφάσεων υπα-
γωγής - Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων των ν.
3299/2004 και 3908/2011 - Τροποποίηση του άρθρου 14Β
του ν. 3908/2011
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΤΡΟΠΟ-

ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Α.Ν. 89/1967
Άρθρο 45  Διαδικασία υπαγωγής και υποχρεώσεις των

υπαγόµενων επιχειρήσεων -Τροποποίηση της παρ. 1 και
αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967
Άρθρο 46 Προϋποθέσεις, διαδικασία εφαρµογής και

φορολόγηση του περιθωρίου κέρδους - Σύσταση ελε-
γκτικής επιτροπής - Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν.
89/1967
Άρθρο 47 Εφαρµογή Πληροφοριακού Συστήµατος -

Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο
3 του α.ν. 89/1967 
Άρθρο 48 Απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός νέων θέ-

σεων απασχόλησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρ-
θρου 7 του α.ν. 89/1967
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
Άρθρο 49 Μεταβατικές διατάξεις 
Άρθρο 50 Καταργούµενες διατάξεις 
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙ-

ΕΣ - ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 51 Σκοπός και αντικείµενο 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ
Άρθρο 52 Ορισµοί
Άρθρο 53 Ίδρυση εταιρείας - τεχνοβλαστού
Άρθρο 54 Προθεσµία ίδρυσης εταιρείας
Άρθρο 55 Κοινή εταιρεία - τεχνοβλαστός περισσότε-

ρων Ερευνητικών Οργανισµών
Άρθρο 56 Έδρα εταιρείας - τεχνοβλαστού
Άρθρο 57 Συµµετοχή Ερευνητών σε εταιρεία - τεχνο-

βλαστό 
Άρθρο 58 Συγκρούσεις συµφερόντων
Άρθρο 59 Εταιρεία - τεχνοβλαστός ως ανάδοχος δη-

µοσίων συµβάσεων
Άρθρο 60 Σύµβαση τεχνοβλαστού
Άρθρο 61 Εταιρική συµµετοχή Ερευνητικού Οργανι-

σµού σε εταιρεία - τεχνοβλαστό 
Άρθρο 62 Εταιρική συµµετοχή τρίτων - Επένδυση σε ε-

ταιρεία - τεχνοβλαστό
Άρθρο 63 Πρότυπα ρυθµίσεων εσωτερικού κανονιστι-

κού πλαισίου
Άρθρο 64 Κίνητρα για τη δηµιουργία και ανάπτυξη ε-

ταιρειών - τεχνοβλαστών
Άρθρο 65  Δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί ε-

ρευνητικών αποτελεσµάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 66 Προσαρµογή λοιπών διατάξεων της κείµε-

νης νοµοθεσίας στο νέο θεσµικό πλαίσιο για τις εταιρεί-
ες - τεχνοβλαστούς
Άρθρο 67 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 68 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟ-

ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 69 Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης επεν-

δυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011
Άρθρο 70 Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων

για υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες - Τροποποί-
ηση του άρθρου 6 του ν. 4849/2021
Άρθρο 71 Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων

φαρµακευτικής κάνναβης
Άρθρο 72 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο

της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δρά-
σης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ επιχει-
ρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου, για την ανάπτυ-
ξη/αναβάθµιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµα-
τος» - Τροποποίηση του άρθρου 222 του ν. 4782/2021
Άρθρο 73 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο

της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δρά-
σης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών»
Άρθρο 74 Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την α-

ντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ι-
σχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
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Άρθρο 75 Ρύθµιση για την αντιµετώπιση έκτακτων α-
ναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νοµικού προσώ-
που δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πανελλήνια Έκ-
θεση Λαµίας»
Άρθρο 76 Επανίδρυση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ε-

ρευνών (Ι.Β.Ε.) και µετονοµασία του Ινστιτούτου Πετρε-
λαϊκής Έρευνας (Ι.Π.Ε.) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και
Έρευνας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙ-

ΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ.
Άρθρο 77 Ορισµοί - Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του

π.δ. 261/1997
Άρθρο 78 Εντολές ανάθεσης µετάδοσης διαφηµιστι-

κών και λοιπών µηνυµάτων του Δηµοσίου - Προσθήκη
παρ. 6 στο άρθρο 6 του π.δ. 261/1997
Άρθρο 79 Εντολές ανάθεσης καταχώρισης διαφηµιστι-

κών και λοιπών µηνυµάτων του Δηµοσίου - Προσθήκη
παρ. 4 στο άρθρο 7 του π.δ. 261/1997
Άρθρο 80 Διαµόρφωση τιµοκαταλόγου και τελικών τι-

µών - Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση της παρ. 3
του άρθρου 6 του π.δ. 261/1997
Άρθρο 81 Συµβάσεις ανάθεσης έργου και παροχής α-

νεξάρτητων υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 82 Ανακατανοµή πιστώσεων του Ταµείου Ανά-

καµψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 83 Χρηµατοδότηση έργων και προγραµµάτων

του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσε-
ων
Άρθρο 84 Ρύθµιση θεµάτων ελέγχου και εκκαθάρισης

δαπανών του Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 91
του ν. 4270/2014
Άρθρο 85 Ρυθµίσεις για τους υπολόγους Χρηµατικών

Ενταλµάτων Προπληρωµής - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 101 του ν. 4270/2014
Άρθρο 86 Ρυθµίσεις για τους διαχειριστές Παγίων

Προκαταβολών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου
109 του ν. 4270/2014
Άρθρο 87 Ρυθµίσεις για τη µετακίνηση των στελεχών

των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
Άρθρο 88 Επέκταση της χορήγησης της τιµητικής πα-

ροχής του άρθρου 95 του ν. 4714/2020
Άρθρο 89 Ενσωµάτωση κριτηρίων του Φόρουµ Επιζή-

µιων Φορολογικών Πρακτικών  (Forum on Ηarmful Τax
Practices, FHTP) του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγή από τον
φόρο εισοδήµατος των κερδών επιχείρησης από την εκ-
µετάλλευση ευρεσιτεχνίας - Αντικατάσταση του άρθρου
71Α του ν. 4172/2013
Άρθρο 90 Καθορισµός ανώτατων ορίων στα επιβαλλό-

µενα πρόστιµα και εναρµόνιση της διαδικασίας επιβολής
και κοινοποίησης µε τα λοιπά πρόστιµα του Κώδικα Φο-
ρολογικής Διαδικασίας - Τροποποίηση του άρθρου 54Ε
του ν. 4174/2013  
Άρθρο 91 Μη εφαρµογή ανώτατων ορίων στα επιβαλ-

λόµενα πρόστιµα για παραβάσεις παραβίασης ή παρα-
ποίησης ή επέµβασης στη λειτουργία των φορολογικών
ηλεκτρονικών µηχανισµών (Φ.Η.Μ.) - Τροποποίηση του
άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡ-

ΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 92 Δηµιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου
χώρου - αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ
Άρθρο 93 Δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής α-

ναψυχής στο Μάτι του Δήµου Μαραθώνα 
Άρθρο 94 Αναστολή είσπραξης και επιβολής κυρώσε-

ων για αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Δέλτα του
Έβρου - Παράταση ισχύος προθεσµίας της παρ. 4 του
άρθρου 122 του ν. 4495/2017 
Άρθρο 95 Παραχώρηση έκτασης Δήµου Παύλου Μελά
Άρθρο 96 Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή αλλα-

γών χρήσεων σε υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις
στον ν. 4495/2017 - Προσθήκη άρθρου 14Β στον
ν. 3986/2011
ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 97 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείµενο

1. Σκοπός του Μέρους Α΄ είναι η βελτίωση του επεν-
δυτικού κλίµατος για την υλοποίηση στρατηγικών επεν-
δύσεων, προκειµένου να απλοποιηθούν και να επιταχυν-
θούν οι διαδικασίες αξιολόγησης και υλοποίησης αυτών
και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου των στρατηγικών ε-
πενδυτών.

2. Αντικείµενο του παρόντος Μέρους είναι η διαµόρ-
φωση ενός νέου ενιαίου ρυθµιστικού πλαισίου για τις
στρατηγικές επενδύσεις.

Άρθρο 2
Ορισµός - κατηγορίες και κριτήρια 

στρατηγικών επενδύσεων

1. Ως «Στρατηγικές Επενδύσεις» νοούνται οι επενδύ-
σεις, οι οποίες, λόγω της στρατηγικής τους βαρύτητας
για την εθνική ή την τοπική οικονοµία, δύνανται να ενι-
σχύσουν την απασχόληση, την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση και την ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού πε-
ριβάλλοντος της Χώρας, σύµφωνα µε τις αρχές της κοι-
νωνικά δίκαιης, δίχως αποκλεισµούς, ισόρροπης και αει-
φόρου ανάπτυξης, µε κύρια χαρακτηριστικά την προσέλ-
κυση επενδυτικών κεφαλαίων, την εξωστρέφεια και εξα-
γωγική δραστηριότητα, την καινοτοµία, την ανταγωνιστι-
κότητα, τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό, την εξοικονόµη-
ση φυσικών πόρων στην προοπτική της κυκλικής οικονο-
µίας και την υψηλή προστιθέµενη αξία, ιδίως σε τοµείς
οικονοµικών δραστηριοτήτων διεθνώς εµπορεύσιµων
προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις δια-
κρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», οι οποίες πληρούν µια

(1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις, ανε-
ξαρτήτως τοµέα επένδυσης: 
αα) Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι

µεγαλύτερος των εβδοµήντα πέντε εκατοµµυρίων
(75.000.000) ευρώ.
αβ) Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι

µεγαλύτερος των σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000)
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ευρώ και ταυτόχρονα µε την επένδυση δηµιουργούνται
κατά βιώσιµο τρόπον εβδοµήντα πέντε (75) τουλάχιστον
νέες Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). 
Οι επενδύσεις της υποπερ. αα) δύνανται να λάβουν έ-

να (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα του άρθρου 7, της
παρ. 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 9.
Οι επενδύσεις της υποπερ. αβ) δύνανται να λάβουν έ-

να (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 7, 8 και
9, καθώς και των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 10.
β) «Στρατηγικές Επενδύσεις 2», οι οποίες πληρούν µια

(1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα) Ο συνολικός προϋπολογισµός της επένδυσης είναι

µεγαλύτερος από είκοσι εκατοµµύρια (20.000.000) ευρώ
και αφορά σε έναν (1) ή περισσότερους από τους τοµείς
της αγροδιατροφής, έρευνας και καινοτοµίας, βιοτεχνο-
λογίας, πολιτιστικής και δηµιουργικής βιοµηχανίας, ρο-
µποτικής, τεχνητής νοηµοσύνης, ιατρικού τουρισµού,
διαχείρισης απορριµµάτων και αποβλήτων, διαστηµικής
βιοµηχανίας ή είναι µεγαλύτερος από είκοσι εκατοµµύ-
ρια (20.000.000) ευρώ και η επένδυση έχει ως σκοπό τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της επιχείρησης ή την παροχή
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους («cloud computing»).
Οι επενδύσεις της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται
να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνητρα των άρ-
θρων 8, 9, καθώς και των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρ-
θρου 10.
ββ) Οι επενδύσεις δηµιουργούν κατά βιώσιµο τρόπον

πενήντα (50) τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός
προϋπολογισµός τους είναι µεγαλύτερος των τριάντα ε-
κατοµµυρίων (30.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της πα-
ρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα (1) ή
περισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 8, 9, καθώς και
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 10. 
βγ) Συνιστούν επενδύσεις εντός Οργανωµένων Υπο-

δοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριο-
τήτων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143), οι οποίες δηµιουργούν κατά βιώσιµο τρόπον
σαράντα (40) τουλάχιστον Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προϋ-
πολογισµός τους είναι µεγαλύτερος των είκοσι εκατοµ-
µυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της παρούσας
υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα (1) ή περισσό-
τερα από τα κίνητρα των άρθρων 8, 9, καθώς και της περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 10. 
γ) «Εµβληµατικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σηµασίας»,

οι οποίες υλοποιούνται από διακεκριµένες νοµικές οντό-
τητες και προωθούν την πράσινη οικονοµία, την καινοτο-
µία, την τεχνολογία, καθώς και την οικονοµία χαµηλού ε-
νεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος και ειδι-
κά στον τοµέα αυτόν, τις επενδύσεις υποδοµής µε συ-
γκεκριµένα ενεργειακά κριτήρια για την κατασκευή νέων
κτιρίων, συστηµάτων που συνδυάζουν σταθµό ηλεκτρο-
παραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
και σύστηµα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, εφό-
σον η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια χρησιµοποιείται
αποκλειστικά για την παραγωγή υδρογόνου, συστηµά-
των αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., και
εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή πλωτών φωτοβολ-
ταϊκών πάρκων, καθώς και επενδύσεις που ενισχύουν
σηµαντικά την ελληνική οικονοµία και την ανταγωνιστι-
κότητά της σε διεθνές επίπεδο. Οι επενδύσεις της πα-
ρούσας περίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα (1) ή περισ-
σότερα από τα κίνητρα των άρθρων 7, 8, 9, καθώς και
του άρθρου 10. Αναφορικά µε την ενίσχυση της περ. α)
της παρ. 3 του άρθρου 10, επενδύσεις οι οποίες υλοποι-

ούνται εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) της
παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α΄245) µπο-
ρούν να λάβουν τη συγκεκριµένη ενίσχυση σε ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%), επί του προβλεπόµενου, στον
Κανονισµό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνί-
ου 2014 «για την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύ-
σεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρ-
µογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης» (L 187), πο-
σοστού της έντασης ενίσχυσης. Οι επενδύσεις που υλο-
ποιούνται εκτός Ζ.ΑΠ. της παρ. 1 του άρθρου 155 του
ν. 4759/2020 µπορούν να λάβουν την ενίσχυση του
προηγούµενου εδαφίου σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%) επί του προβλεπόµενου στον Κανονισµό (ΕΕ)
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 ποσο-
στού της έντασης ενίσχυσης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των ενισχύ-

σεων των άρθρων 8 και 10, διαζευκτικά ή σωρευτικά, στα
επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάσσονται στην παρούσα
κατηγορία, είναι η ολοκλήρωση της υλοποίησής τους µέ-
χρι την 31η Δεκεµβρίου 2025. Η ως άνω προϋπόθεση α-
ναφέρεται στην αίτηση του επενδυτή της παρ. 1 του άρ-
θρου 12 και στο χρονοδιάγραµµα που τη συνοδεύει. Σε
περίπτωση υπέρβασης της ως άνω προθεσµίας υλοποίη-
σης, η επένδυση αποχαρακτηρίζεται από «Εµβληµατική
Επένδυση Εξαιρετικής Σηµασίας» και τα εγκεκριµένα κί-
νητρα ανακαλούνται σύµφωνα µε το άρθρο 19. Η ένταξη
των επενδυτικών σχεδίων στην παρούσα περίπτωση, τα
οποία αιτούνται να λάβουν τα κίνητρα των άρθρων 8 και
10 διαζευκτικά ή σωρευτικά, πραγµατοποιείται µέχρι ε-
ξαντλήσεως των διαθέσιµων πόρων του Ταµείου Ανά-
καµψης και Ανθεκτικότητας. 
γα) Για τον χαρακτηρισµό ενός επενδυτικού σχεδίου

ως «Εµβληµατικής Επένδυσης Εξαιρετικής Σηµασίας»
συστήνεται τριµελής επιτροπή, τα µέλη της οποίας είναι
επιστήµονες εγνωσµένου κύρους ποικίλων ειδικοτήτων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και Οικονοµικών, συγκροτείται η τριµελής επι-
τροπή, ορίζονται τα µέλη της, καθώς και οι αναπληρωτές
αυτών, ο χρόνος θητείας τους, η αποζηµίωσή τους, κα-
θώς και οι όροι λειτουργίας της. 
γβ) Με όµοια απόφαση προς αυτή της υποπερ. γα) κα-

θορίζονται η διαδικασία ένταξης της επένδυσης, ο τρό-
πος παρακολούθησης και ελέγχου υλοποίησης της επέν-
δυσης, ο τρόπος καταβολής των ενισχύσεων, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας περίπτωσης. 
γγ) Εντός επτά (7) ηµερών από σχετικό αίτηµα της

«Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Ε-
µπορίου Α.Ε.», η Επιτροπή της υποπερ. γα) γνωµοδοτεί
αναφορικά µε τον εµβληµατικό ή µη χαρακτήρα της ε-
πένδυσης.
δ) «Στρατηγικές Επενδύσεις ταχείας αδειοδότησης»,

οι οποίες πληρούν τα αναφερόµενα κριτήρια σε µία (1)
από τις ακόλουθες υποπεριπτώσεις: 
δα) Δηµιουργούν κατά βιώσιµον τρόπο τριάντα (30)

τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε. και ο συνολικός προϋπολογι-
σµός τους είναι µεγαλύτερος των είκοσι εκατοµµυρίων
(20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις της περίπτωσης αυτής
µπορούν να λάβουν ένα (1) ή περισσότερα από τα κίνη-
τρα του άρθρου 9 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
10 ή
δβ) δηµιουργούν κατά βιώσιµον τρόπο τριάντα (30)

τουλάχιστον νέες Ε.Μ.Ε., εφόσον ο συνολικός προϋπο-
λογισµός τους είναι µεγαλύτερος των δέκα εκατοµµυ-
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ρίων (10.000.000) ευρώ και αποτελούν µέρος επένδυ-
σης, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως στρατηγική και
έχει ολοκληρωθεί η υλοποίησή της. Οι επενδύσεις της
περίπτωσης αυτής µπορούν να λάβουν ένα ή περισσότε-
ρα από τα κίνητρα του άρθρου 9 και της περ. α) της παρ.
1 του άρθρου 10 ή
δγ) αποτελούν υφιστάµενες επενδύσεις, στρατηγικές

ή µη, οι οποίες προβαίνουν σε αναδιάρθρωση ή εκσυγ-
χρονισµό ή επέκταση των εγκαταστάσεών τους και ο συ-
νολικός τους προϋπολογισµός είναι µεγαλύτερος των
δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000) ευρώ, εφόσον
διατηρούνται κατά βιώσιµον τρόπο εκατό (100) τουλάχι-
στον υφιστάµενες Ε.Μ.Ε.. Οι επενδύσεις της υποπερί-
πτωσης αυτής µπορούν να λάβουν το κίνητρο του άρ-
θρου 9.
ε) «Αυτοδίκαια εντασσόµενες Στρατηγικές Επενδύ-

σεις», οι οποίες πληρούν τα αναφερόµενα κριτήρια σε
µία (1) από τις ακόλουθες υποπεριπτώσεις: 
εα) Συνιστούν επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232),

οι οποίες έχουν εγκριθεί είτε από τη Διυπουργική Επι-
τροπή Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα
(Δ.Ε.Σ.Δ.ΙΤ.), είτε από την Κυβερνητική Επιτροπή Συµβά-
σεων Στρατηγικής Σηµασίας του άρθρου 126 του
ν. 4799/2021 (Α΄ 78) και επενδύσεις για τα Ευρωπαϊκά
Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος  «Projects of
Common Interest (PCI)» του άρθρου 8 του ν. 4271/2014
(Α΄ 144). Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται επενδύσεις
που αποτελούν Σηµαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Εν-
διαφέροντος («Important Projects of Common European
Interest [IPCEI]) νοµικών προσώπων, τα οποία συµµετέ-
χουν ως άµεσα µέλη σε προγράµµατα Σηµαντικών Έρ-
γων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος, εφόσον o συ-
νολικός τους προϋπολογισµός είναι µεγαλύτερος των
είκοσι εκατοµµυρίων (20.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις
της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να λάβουν ένα
(1) ή περισσότερα από τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου
8 και του άρθρου 9. 
εβ) Συνιστούν «Στρατηγικές επενδύσεις χωρικής ορ-

γάνωσης των επιχειρήσεων», οι οποίες αφορούν στην α-
νάπτυξη επιχειρηµατικών πάρκων του ν. 3982/2011
(Α΄ 143), σε έκταση τουλάχιστον πεντακοσίων (500)
στρεµµάτων και µε συνολικό προϋπολογισµό άνω των
δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) ευρώ. Οι επενδύσεις
της κατηγορίας αυτής δύνανται να λάβουν ένα (1) ή πε-
ρισσότερα από τα κίνητρα των άρθρων 7, 8 και 9.

2. Για κάθε φορέα στρατηγικής επένδυσης, το άρθρο
16 του ν. 4251/2014 (A΄ 103), σχετικά µε τη χορήγηση ή
ανανέωση της άδειας διαµονής εφαρµόζεται ως προς
δέκα (10) πολίτες τρίτων χωρών κατ’ ανώτατον αριθµό,
στελέχη των επενδυτικών σχηµάτων για όλες τις κατη-
γορίες Στρατηγικών Επενδύσεων. Για όσο διάστηµα υφί-
σταται η εργασιακή σχέση µε τον φορέα της στρατηγι-
κής επένδυσης, όσα από τα στελέχη αυτά δεν έχουν τη
φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, θεωρείται ότι
διατηρούν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή
και υπόκεινται σε φόρο για το εισόδηµα που προκύπτει
στην Ελλάδα και αποκτάται µέσα σε ορισµένο φορολογι-
κό έτος. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται επίσης
και στον σύζυγο ή το άλλο µέρος συµφώνου συµβίωσης
υπό την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181),
εφόσον ο σύζυγος ή το άλλο µέρος δεν ασκεί επαγγελ-
µατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και στα ε-

ξαρτώµενα τέκνα αυτών, όπως αυτά προσδιορίζονται
στην περ. 5 της παρ. Α΄ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014.

3. Επενδύσεις σε µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ε-
νέργειας χαρακτηρίζονται ως «Στρατηγικές Επενδύ-
σεις» των περ. α), β), γ) και δ) της παρ. 1, εφόσον, σω-
ρευτικά µε τις επιµέρους προϋποθέσεις εκάστης των πε-
ριπτώσεων της παρ. 1, πληρούν και τις παρακάτω προϋ-
ποθέσεις: 
α) Εµπίπτουν σε µια από τις κάτωθι κατηγορίες:
αα) Συστήµατα που συνδυάζουν σταθµό ηλεκτροπαρα-

γωγής από Α.Π.Ε. και σύστηµα παραγωγής «πράσινου»
υδρογόνου, εφόσον η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή υδρο-
γόνου.
αβ) Εγκαταστάσεις θαλάσσιων αιολικών ή/και πλωτών

φωτοβολταϊκών πάρκων.
αγ) Έργα Α.Π.Ε. που διασυνδέουν περιοχές της Επι-

κράτειας που δεν έχουν διασυνδεθεί και δεν προβλέπε-
ται να διασυνδεθούν µε το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας µέσω υποβρύχιου καλωδίου, σύµ-
φωνα µε το εγκεκριµένο, κατά την αίτηση υπαγωγής,
Δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης (Δ.Π.Α.) του Εθνικού
Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Ε.Σ.Μ.Η.Ε.).
αδ) Έργα Α.Π.Ε. πλήρως ελεγχόµενης ηλεκτροπαρα-

γωγής σύµφωνα µε την παρ. 14 του άρθρου 2 του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149).
αε) Συστήµατα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας α-

πό Α.Π.Ε..
β) Έχουν προϋπολογισµό κατ’ ελάχιστον εβδοµήντα

πέντε εκατοµµύρια (75.000.000) ευρώ.
Τα έργα Α.Π.Ε. της υποπερ. αε) της περ. α) µπορούν

να ενταχθούν αποκλειστικά στην κατηγορία της περ. γ)
της παρ. 1 του άρθρου 2 ως «Εµβληµατικές Επενδύσεις
Εξαιρετικής Σηµασίας» και να λάβουν τα παρεχόµενα
στην κατηγορία αυτή κίνητρα, εφόσον έχουν υποβληθεί
οι σχετικές αιτήσεις µέχρι την 1η.11.2021. 

4. Για την ένταξη στις κατηγορίες των Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων, οι οποίες υλοποιούνται εξ ολοκλήρου σε πε-
ριοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης
Μετάβασης (Ε.Σ.Δ.Ι.Μ.), τα οποία συνοδεύουν το Πρό-
γραµµα Δίκαιης Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027 και τα ο-
ποία παρουσιάζουν συµβατότητα µε τους στόχους της
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως αυτοί αποτυπώ-
νονται στα Ε.Σ.Δ.Ι.Μ. και χαρακτηρίζονται ως έργα Δί-
καιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σύµφωνα µε το οικείο
νοµοθετικό πλαίσιο για τη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση,
εφαρµόζεται επί των απαιτούµενων σε εκάστη κατηγο-
ρία στρατηγικών επενδύσεων µεγεθών συνολικού προϋ-
πολογισµού επένδυσης, συντελεστής αποµείωσης είκο-
σι πέντε τοις εκατό (25%). 

5. Κάθε επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται µε την απόφα-
ση της παρ. 1 του άρθρου 15, κατόπιν σχετικής αίτησης
του φορέα της επένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 12 σε
κατηγορία στρατηγικών επενδύσεων της παρ. 1, πλην
της περ. ε΄ της ίδιας παραγράφου, περί των αυτοδίκαια
εντασσόµενων στρατηγικών επενδύσεων. Ο φορέας της
επένδυσης αιτείται, βάσει του παρόντος, την ένταξη του
επενδυτικού του σχεδίου σε συγκεκριµένη κατηγορία,
καθώς και τα κίνητρα της συγκεκριµένης κατηγορίας, τα
οποία επιθυµεί να λάβει.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 3
Περιβαλλοντικές ρυθµίσεις

1. Για την πραγµατοποίηση των Στρατηγικών Επενδύ-
σεων απαιτούνται η προηγούµενη Απόφαση Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), για τα έργα κατηγο-
ρίας Α, καθώς και η πράξη υπαγωγής σε Πρότυπες Περι-
βαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα κατηγο-
ρίας Β, που χορηγείται µε απόφαση του αρµοδίου οργά-
νου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό
την έννοια του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, που αφορά στην
αρµοδιότητα έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Για
τον σκοπό αυτόν, υποβάλλεται αίτηση, που συνοδεύεται
από τα προβλεπόµενα ανά υποκατηγορία έργου δικαιο-
λογητικά του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), στην αρµόδια υπη-
ρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ειδικώς εφόσον απαιτείται γνώµη του Συµβουλίου Πε-

ριβαλλοντικής Αδειοδότησης του άρθρου 13 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), ως αρµόδιο όργανο ορίζεται το
Κεντρικό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(ΚΕΣΠΑ) ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της
δραστηριότητας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο
ν. 4014/2011.
Για έργα Στρατηγικών Επενδύσεων του άρθρου 5, κα-

θώς και λοιπά έργα για τα οποία δεν προβλέπεται από τη
νοµοθεσία η λήψη άδειας λειτουργίας, τα οποία κατα-
τάσσονται στην κατηγορία Β σύµφωνα µε το τέταρτο ε-
δάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, η υπα-
γωγή τους σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις
(Π.Π.Δ.), γίνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης,
ως εξής:
α) Αν το έργο ή η δραστηριότητα βρίσκεται εν όλω

ή εν µέρει εντός περιοχής του δικτύου NATURA 2000,
µε τις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν. 4014/2011, εκδίδεται απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υ-
παγωγή σε Π.Π.Δ. και την έκδοση των πρόσθετων όρων
της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, εάν από τη
διαδικασία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης προκύ-
ψει ότι απαιτούνται τέτοιοι όροι,
β) σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. α), εκδίδεται

απόφαση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριότητας σε
Π.Π.Δ. µε απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Α-
δειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.

2. Δεν επιτρέπεται η υλοποίηση στρατηγικής επένδυ-
σης, σε περιοχές του δικτύου NATURA, οι οποίες έχουν
χαρακτηρισθεί ως περιοχές απόλυτης προστασίας της
φύσης σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 19 του
ν. 1650/1986 (Α΄ 160).

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4258/2014
(Α΄ 94), για όσες από τις επενδύσεις της περ. α) της παρ.
1 του άρθρου 2 απαιτείται, εντός της έκτασης στην ο-
ποία ευρίσκονται, οριοθέτηση ή επανοριοθέτηση ή διευ-
θέτηση υδατορεµάτων, κατά το άρθρο 1 του
ν. 4258/2014 ή εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 2 του ί-
διου νόµου για την τµηµατική οριοθέτηση, η προβλεπό-
µενη στο άρθρο 3 του ν. 4258/2014 πράξη επικύρωσης
του καθορισµού των οριογραµµών και των έργων διευθέ-

τησης του υδατορέµατος, καθώς και των αναγκαίων για
τη βιοµηχανική δραστηριότητα έργων, που σχετίζονται
µε τη συνολική ή τµηµατική οριοθέτηση ή επανοριοθέτη-
ση ή διευθέτηση των υδατορεµάτων, εκδίδεται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισή-
γηση της Διεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύµφωνα µε
την υποπαρ. 3.2 της παρ. Α΄ του άρθρου 3 του
ν. 4258/2014. Οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4258/2014 εφαρµόζονται αναλόγως.

Άρθρο 4
Πολεοδοµικές ρυθµίσεις

1. Για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων
σε χώρους εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων επιτρέ-
πονται συγκεκριµένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους
ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης της περιο-
χής, όπως αυτοί προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στα
εκάστοτε Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και στον Νέο Οι-
κοδοµικό Κανονισµό (Ν.Ο.Κ., ν. 4067/2012, Α΄ 79).

2. Οι συγκεκριµένες και ειδικές παρεκκλίσεις της παρ.
1 καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµι-
κών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) και
ύστερα από την εκπόνηση µελέτης Ειδικού Πολεοδοµι-
κού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.), σύµφωνα µε το άρθρο 8 του
ν. 4447/2016 (Α΄ 241) και δύναται να αφορούν: 
α) Στις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του οικο-

πέδου, καθώς και στις αποστάσεις µεταξύ των κτιρίων
και άλλων εγκαταστάσεων, 
β) στον συντελεστή δόµησης, 
γ) στον συντελεστή κατ’ όγκο εκµετάλλευσης, 
δ) στην κάλυψη, και 
ε) στο ύψος, µε εξαίρεση το ύψος των πυλώνων φωτι-

σµού, το οποίο καθορίζεται από την αντίστοιχη µελέτη
φωτοτεχνικής κάλυψης. 

3. Αν οι ειδικές παρεκκλίσεις της παρ. 2 εµπίπτουν
στα όρια αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον µνηµείου
απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του Υπουργείου Πο-
λιτισµού και Αθλητισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
ν.  4858/2021 (Α΄ 220) σε συνδυασµό µε την παρ. 4 του
άρθρου 12 ως άνω νόµου.

Άρθρο 5
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1. Για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων
επιτρέπεται η παραχώρηση στον φορέα της επένδυσης
του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµε-
νου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθµένα. Ο
φορέας της επένδυσης, κατά την υποβολή του επενδυτι-
κού του φακέλου στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 12, αιτείται την παραχώρηση του δικαιώµα-
τος της παρούσας.

2. Για τις Στρατηγικές Επενδύσεις, για τις οποίες κα-
ταρτίζεται το επενδυτικό σχέδιο της παρ. 1 του άρθρου
7, η παραχώρηση στον φορέα της επένδυσης του δικαι-
ώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή πα-
ρακείµενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθµένα, επιτρέπε-
ται µετά από την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων
του άρθρου 7 και σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους,
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που καθορίζονται σε αυτά.
3. Για τη χρήση του αιγιαλού, σύµφωνα µε τα προεδρι-

κά διατάγµατα της παρ. 2, εκδίδεται κοινή απόφαση των
αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Οικονοµικών, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής και Τουρισµού, µετά από γνώµη του Γενικού Επιτε-
λείου Ναυτικού και αφού προηγηθεί η κατά το δυνατόν
ευρύτερη δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τους όρους
παραχώρησης µε ελάχιστη χρονική διάρκεια αυτής τις ε-
πτά (7) ηµέρες. Η ως άνω απόφαση µπορεί να περιλαµ-
βάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυ-
πηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων, καθορίζει τους λοιπούς όρους της παραχώ-
ρησης και τεκµηριώνει τους λόγους, για τους οποίους η
παραχώρηση αυτή θεωρείται δηµόσιας ωφέλειας, βάσει
των αναφεροµένων στο άρθρο 1.

4. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού ή παραλίας, κατά τον
ν. 2971/2001 (Α΄ 285) επιτρέπεται και στις περιπτώσεις
που προβλέπεται από Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο δια
του οποίου πραγµατοποιείται σχεδιασµός γης επί του αι-
γιαλού ή της παραλίας και σύµφωνα µε τους ειδικότε-
ρους όρους που προβλέπονται σε αυτό. Κατά τα λοιπά ε-
φαρµόζεται αναλογικά η διαδικασία του παρόντος. 

Άρθρο 6
Βοηθητικά και συνοδά έργα

1. Για την εφαρµογή του παρόντος ως βοηθητικά νο-
ούνται τα έργα προσωρινού χαρακτήρα, που σκοπό έ-
χουν να εξυπηρετήσουν τις Στρατηγικές Επενδύσεις κα-
τά το στάδιο της κατασκευής τους, όπως λατοµεία, δα-
νειοθάλαµοι, πρόχειρες εγκαταστάσεις γραφείων. Ως
συνοδά έργα, νοούνται έργα µόνιµου χαρακτήρα για την
υποστήριξη της στρατηγικής επένδυσης, όπως τα απαι-
τούµενα έργα για τη σύνδεση µε τα δίκτυα ηλεκτρικής ε-
νέργειας, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, ύδρευσης
και αποχέτευσης, καθώς και οι οδοί προσπέλασης και οι
κόµβοι σύνδεσης των περιοχών εγκατάστασης των έρ-
γων µε το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο και µε το
βασικό οδικό δίκτυο της περιφέρειας.

2. Με κοινή απόφαση των αρµοδίων οργάνων των Υ-
πουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και
Μεταφορών και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουρ-
γείων, η οποία εκδίδεται µετά από αίτηση της Γενικής Δι-
εύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται τα βοηθητικά και
συνοδά έργα εξωτερικής υποδοµής, που είναι απαραίτη-
τα για την εξυπηρέτηση συγκεκριµένων Στρατηγικών Ε-
πενδύσεων, εφόσον το κόστος τους δεν είναι δυσανάλο-
γα υψηλό σε σχέση µε το συνολικό κόστος και τον στρα-
τηγικό χαρακτήρα της επένδυσης. Οι φορείς των επεν-
δυτικών σχεδίων, οι οποίοι αιτούνται µε την αίτηση της
παρ. 1 του άρθρου 12, τη λήψη του κινήτρου της ταχείας
αδειοδότησης του άρθρου 9, δύνανται να αιτηθούν µε
την ίδια αίτηση, τη λήψη του κινήτρου της ταχείας αδει-
οδότησης και για τα βοηθητικά και συνοδά έργα της παρ.
1.
Για την αδειοδότηση των έργων αυτών οι φορείς των

επενδύσεων δικαιούνται να λάβουν κατόπιν της αίτησης
της παρ. 1 του άρθρου 12, το κίνητρο του άρθρου 9, υπό
την προϋπόθεση ότι η στρατηγική επένδυση έχει λάβει
το ίδιο κίνητρο.

3. Οι φορείς του Δηµοσίου και οι φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),

οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την εκτέλεση βοηθητικών ή
συνοδών έργων υπό την έννοια του παρόντος, οφείλουν
να τα εκτελούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Σε περί-
πτωση αντικειµενικού κωλύµατός τους, οι αρµόδιες υπη-
ρεσίες και φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν εγγρά-
φως τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τους λό-
γους µη εκτέλεσης των έργων κατ’ απόλυτη προτεραιό-
τητα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Άρθρο 7
Κίνητρο χωροθέτησης 

1. Για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων,
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται, ύ-
στερα από απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), να καταρτίζει Ειδικά
Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
(Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) επί καταρχήν ενιαίων εκτάσεων, εκτός α-
πό τα δηµόσια ακίνητα που αναφέρονται στο άρθρο 10
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Για το ενιαίο της έκτασης ε-
φαρµόζεται η υποπερ. α) της περ. 8 της παρ. Γ΄ του άρ-
θρου 11 του ν. 3986/2011. Στην επένδυση µπορεί να ε-
νταχθεί έως µια (1) µη όµορη έκταση, η οποία σωρευτι-
κά:
α) Καλύπτει λιγότερο του πενήντα τοις εκατό (50%),

επί της συνολικής έκτασης του βασικού ακινήτου της ε-
πένδυσης, 
β) δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση αρτιότη-

τας - οικοδοµησιµότητας του βασικού ακινήτου, και
γ) έχει µέγιστη απόσταση, µε το έτερο ακίνητο, ενάµι-

ση (1 ½ ) χιλιόµετρο. Για τις επενδύσεις της υποπερ. ια΄
της υποπαρ. 4 της παρ. β του άρθρου 11 του
ν. 3986/2011, στο ίδιο επενδυτικό σχέδιο δύναται να ε-
νταχθούν περισσότερα του ενός Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. µε την έκ-
δοση ενιαίου προεδρικού διατάγµατος, κατόπιν αίτησης
από τον φορέα της επένδυσης. 

2. Τα άρθρα 11, 12, 13, η παρ. 2 του άρθρου 13Α και τα
άρθρα 14 και 14Α του ν. 3986/2011, εφαρµόζονται ανα-
λόγως. Για τις περιπτώσεις των Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., στο Κεντρι-
κό Συµβούλιο Διοίκησης του άρθρου 16 του
ν. 3986/2011, προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Ιδιωτι-
κών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτι-
κού Τοµέα. Όπου στα άρθρα 12, 13, 13Α, 14 και 14Α του
ν. 3986/2011 αναφέρονται ο Υπουργός Οικονοµικών και
η Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών, για τις περιπτώσεις των Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.,
νοούνται αντίστοιχα το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραµµατεία Ι-
διωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ι-
διωτικού Τοµέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων. Για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται
στα άρθρα 14 και 14Α του ν. 3986/2011, απαιτείται και η
σύµπραξη του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικο-
νοµικών.

3. Για τις επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας των
υποπερ. ββ) και βγ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 2,
τις επενδύσεις χωρικής οργάνωσης των επιχειρήσεων
της υποπερ. εβ) της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 2 και
της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο ανώτατος επιτρεπόµενος
συντελεστής δόµησης, που προβλέπεται για κάθε περί-
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πτωση της παρ. Γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 στην
οποία ανήκουν οι παραπάνω κατηγορίες επενδύσεων ο-
ρίζεται σε µηδέν κόµµα έξι (0.6), ο οποίος δύναται να
προσαυξηθεί αιτιολογηµένα µέχρι µηδέν κόµµα εννιά
(0,9), ανάλογα µε τις ανάγκες της στρατηγικής επένδυ-
σης. Στις περιπτώσεις πολεοδόµησης µε την έγκριση Πο-
λεοδοµικής Μελέτης ή Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµο-
γής (Ρ.Σ.Ε.) εφαρµόζεται η παρ. 2 του άρθρου 52 του
ν. 3982/2011 (Α΄143). Για τις επενδύσεις στον τοµέα κα-
τασκευής κέντρων δεδοµένων και τεχνολογικής υπο-
στήριξης επιχειρήσεων και λοιπών συνοδευτικών δρα-
στηριοτήτων (Data Centres), ο ανώτατος επιτρεπόµενος
συντελεστής δόµησης, που προβλέπεται στην περ. δ)
της παρ. Γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 ορίζεται σε
µηδέν κόµµα οχτώ (0.8) και το ανώτατο επιτρεπόµενο
ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε εξήντα τοις εκατό (60%). 

4. Επενδυτικά σχέδια για τα οποία εγκρίνεται
Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε., οφείλουν από την έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας τους να εφαρµόζουν σχέδιο αρχών βιώσι-
µης ανάπτυξης στη βάση των κριτηρίων Περιβαλλοντι-
κής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης
(«Environmental, Social and Corporate Governance -
ESG»). Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να καταρτίζουν ε-
τήσιο απολογισµό Βιωσιµότητας («sustainability
reporting») για την παράθεση µη-χρηµατοοικονοµικών
πληροφοριών στο πλαίσιο των «ESG», σύµφωνα µε διε-
θνώς αναγνωρισµένα πρότυπα (ενδεικτικά: «GRI
Standards»). Ο ετήσιος απολογισµός ελέγχεται από τρί-
το ανεξάρτητο φορέα (ελεγκτική εταιρεία ή οίκο πιστο-
ποίησης) επιλογής του φορέα της επένδυσης. Ο απολο-
γισµός αειφορίας περιλαµβάνει διακριτά τα στοιχεία και
τα δεδοµένα του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει υ-
παχθεί στις διατάξεις του παρόντος. 

5. Για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων
επί εκτάσεων µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας, ήτοι δηµό-
σιες και ιδιωτικές εκτάσεις, που έχουν περιέλθει στην
αρµοδιότητα του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), καταρτίζονται και ε-
γκρίνονται Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., σύµφωνα µε τα άρθρα 11 έως
17Β του ν. 3986/2011. Για τις λοιπές Στρατηγικές Επεν-
δύσεις µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας και για Στρατηγι-
κές Επενδύσεις επί ακινήτων ιδιοκτησίας Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), δύνανται να καταρτίζο-
νται και να εγκρίνονται Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. µε την επιφύλαξη
του άρθρου 10 του ν. 3986/2011.

6. α) Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινή-
των ή η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επ’ αυτών
για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων και
των βοηθητικών και συνοδών έργων τους. Η απαλλο-
τρίωση εγκρίνεται µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.), εφόσον έχει αξιολογηθεί αναλυτικά ως ανα-
γκαία για την υλοποίηση και τη βιωσιµότητα του επενδυ-
τικού σχεδίου στην οικεία έκθεση αξιολόγησης. Η απαλ-
λοτριούµενη έκταση δεν µπορεί να καταλαµβάνει ποσο-
στό εκτάσεων µεγαλύτερο του τρία τοις εκατό (3%) επί
της συνολικής έκτασης υλοποίησης της επένδυσης. 
β) Οι απαλλοτριώσεις κηρύσσονται µε κοινή απόφαση

των αρµοδίων οργάνων των Υπουργείων Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Πολιτισµού και Αθλητισµού και Υποδοµών και Μετα-
φορών υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ή νοµικών προσώ-
πων δηµοσίου δικαίου ή φορέων Γενικής Κυβέρνησης
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή φυσικών προ-

σώπων και µε δαπάνη του υπερ’ ού η απαλλοτρίωση ή
άλλου προσώπου, που ορίζεται µε την πράξη κήρυξής
της. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο ν. 2882/2001 (Α΄ 17).
Η προσδιοριζόµενη αποζηµίωση βαρύνει τον φορέα της
επένδυσης.

Άρθρο 8
Φορολογικά κίνητρα 

1. Οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως Στρατηγικές
µπορούν, µε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), να λάβουν το κίνη-
τρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος, κατά την ηµε-
ροµηνία του χαρακτηρισµού τους, συντελεστή φορολο-
γίας εισοδήµατος, νοµικών προσώπων και νοµικών οντο-
τήτων για χρονικό διάστηµα, το οποίο ορίζεται στα δώ-
δεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου. Ο φορέας της επένδυσης µπορεί να κάνει χρή-
ση του παγιωµένου συντελεστή φορολογίας εισοδήµα-
τος από το φορολογικό έτος ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Αν µειωθεί ο
συντελεστής, εφαρµόζεται ο εκάστοτε µειωµένος συ-
ντελεστής. Η χρήση σταθερού συντελεστή φορολογίας
εισοδήµατος ισχύει µέχρι την εξάντληση της ενίσχυσης
που δικαιούται ο φορέας βάσει των ορίων του βάσει του
Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιου-
νίου 2014, σχετικά µε την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών
ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική αγορά (L
187), ή της οικείας απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. 

2. Οι επενδύσεις, που χαρακτηρίζονται ως στρατηγι-
κές µπορεί, µε απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να λάβουν διαζευ-
κτικά:
α) Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλ-

λαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των
πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, τα οποία προ-
κύπτουν, µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύ-
νολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µετά από
την αφαίρεση του φόρου του νοµικού προσώπου ή της
νοµικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που
διανέµονται ή αναλαµβάνονται. Το ποσό της φορολογι-
κής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεµατικό, το οποίο
σε περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησης φορολογεί-
ται σύµφωνα µε το άρθρο 47 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Ο φορέας µπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιού-
µενης φορολογικής απαλλαγής µέσα σε δεκαπέντε (15)
φορολογικά έτη και όχι σε διάστηµα µικρότερο των
τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεµελίωσης
του δικαιώµατος χρήσης του κινήτρου, ή
β) επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων

που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριµένο σχέδιο επένδυσης
µε προσαύξηση των συντελεστών του πίνακα της παρ. 4
του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 κατά ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%). Αν ο αρχικός συντελεστής απόσβε-
σης είναι ανώτερος του είκοσι τοις εκατό (20%), ο τελι-
κός προσαυξηµένος συντελεστής δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%). Για τις µεταποιητι-
κές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των µηχανηµάτων και
του µηχανολογικού εξοπλισµού εκπίπτουν από τα ακα-
θάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγµατοποίησής
τους, προσαυξηµένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό
(30%).

3. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται κατόπιν
της προβλεπόµενης στην παρ. 1 του άρθρου 12 αίτησης
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του φορέα της επένδυσης, ως µεµονωµένες ενισχύσεις,
είτε βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014, είτε κατόπιν
εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι
προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, όπως προκύ-
πτουν από τον ανωτέρω Κανονισµό ή την απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξειδικεύονται µε την απόφαση
του άρθρου 16.

Άρθρο 9
Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης

1. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου, για την
έκδοση οποιασδήποτε απαιτούµενης άδειας ή έγκρισης
για την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση ή λειτουργία
στρατηγικής επένδυσης, συµπεριλαµβανοµένων των
χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσµία σαράντα πέντε
(45) ηµερολογιακών ηµερών. Για την έκδοση Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) Στρατηγι-
κής Επένδυσης, εφαρµόζονται αναλογικά η προθεσµία
της υποπερ. δδ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και η προθεσµία της περ. δ) της
παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011. Οι προθεσµίες αυ-
τές εκκινούν από την υποβολή του φορέα επένδυσης
στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων
(Γ.Δ.Σ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
πλήρους φακέλου για εκάστη απαιτούµενη άδεια ή έ-
γκριση, µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην ως
άνω προθεσµία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκό-
µισης των ζητούµενων από τη Διοίκηση συµπληρωµατι-
κών στοιχείων.

2. Η Γ.Δ.Σ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων εξετάζει την τυπική πληρότητα και τη συµβατότητα
των στοιχείων του φακέλου µε την απόφαση της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.) και µέσα σε προθεσµία επτά (7) ηµερολογια-
κών ηµερών από την υποβολή µπορεί να ζητήσει µια (1)
φορά απαραίτητα συµπληρωµατικά στοιχεία για την ολο-
κλήρωση του φακέλου. Κατόπιν, διαβιβάζει στην αρµό-
δια αδειοδοτούσα αρχή αίτηση και τον οικείο φάκελο για
την έκδοση της άδειας, έγκρισης ή γνωµοδότησης.

3. Η αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή ολοκληρώνει κατά
προτεραιότητα τη διοικητική διαδικασία και εκδίδει την
απαραίτητη άδεια, έγκριση ή γνωµοδότηση εντός της
προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1. Η αδειοδο-
τούσα αρχή εξετάζει την τυπική και ουσιαστική πληρότη-
τα του φακέλου και δύναται, εντός δεκαπέντε (15) ηµε-
ρολογιακών ηµερών, να αιτηθεί µια (1) φορά απαραίτητα
συµπληρωµατικά στοιχεία, οπότε η προθεσµία αναστέλ-
λεται και αρχίζει και πάλι από την κατάθεσή τους. Σε κά-
θε περίπτωση, η προθεσµία της παρ. 1 δεν παρεκτείνε-
ται.

4. Αν, στο πλαίσιο της σχετικής διοικητικής διαδικα-
σίας της παρ. 3, απαιτείται η αποστολή προς την αρµόδια
αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωµοδο-
τήσεων περιφερειακών ή άλλων υπηρεσιών, αυτές ολο-
κληρώνονται σε τέτοιο χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται ό-
τι η τελική άδεια έγκρισης ή η γνωµοδότηση εκδίδεται ε-
ντός της προθεσµίας της παρ. 1.

5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθε-
σµίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, η αρµοδιότητα έκ-
δοσης κάθε άδειας µεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, ο οποίος µετά από εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του ίδιου

Υπουργείου, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσµίας, και αιτιολογηµένα είτε εκδίδει τη σχετική ά-
δεια λαµβάνοντας υπόψη την αίτηση και τα στοιχεία του
φακέλου, είτε την απορρίπτει εντός προθεσµίας ενός (1)
µηνός.

6. Για τις άδειες ή εγκρίσεις εγκατάστασης ή λειτουρ-
γίας στρατηγικών επενδύσεων, στις αρµόδιες αδειοδο-
τούσες αρχές, περιλαµβάνεται και η Γενική Διεύθυνση
Στρατηγικών Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Ιδιω-
τικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµόσιου και Ιδιωτι-
κού Τοµέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Προκειµένου να εκδοθούν οι ανωτέρω άδειες ή εγκρί-
σεις, ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, είτε στις αρµόδιες αρχές για την έκδοση
των εν λόγω αδειών ή εγκρίσεων, είτε στη Γενική Διεύ-
θυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Κατάθεση ίδιας αίτη-
σης σε άλλη αδειοδοτούσα αρχή δεν είναι δυνατή. Ανα-
φορικά µε τη διοικητική διαδικασία και τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την έκδοση των ανωτέρω αδειών ή ε-
γκρίσεων εφαρµόζονται οι διατάξεις που προβλέπουν
την έκδοση των εν λόγω αδειών ή εγκρίσεων.

7. Εάν διαπιστωθούν ανυπέρβλητα νοµικά ή πραγµατι-
κά κωλύµατα στη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών
σχεδίων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (Α.Π.Ε.), καθώς και των συνοδών αυτών έρ-
γων, που αποτελούν µέρος επενδυτικού σχεδίου, το ο-
ποίο έχει ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις του πα-
ρόντος και του ν. 4608/2019 (Α΄ 66), επιτρέπεται η εγκα-
τάστασή τους σε άλλη, ανάλογη ή οµοειδή έκταση, τη-
ρουµένων των οικείων περί αδειοδοτήσεως διατάξεων, ι-
δίως δε του άρθρου 3 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235). Η κατά
τα ανωτέρω τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου ε-
γκρίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν αίτησης
του φορέα της επένδυσης στην «Ελληνική Εταιρεία Ε-
πενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», η οποία
προωθεί το αίτηµα στη Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Το-
µέα. Προς τον σκοπό αυτόν, ο φορέας της επένδυσης αι-
τείται την έγκριση της οικείας αναµόρφωσης του εγκε-
κριµένου επενδυτικού του σχεδίου, ως προς το µέρος
αυτό στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εµπορίου Α.Ε.», χωρίς αυτό να συνιστά ανεπίτρεπτη
µεταβολή του επενδυτικού του σχεδίου ή µεταβολή, η ο-
ποία απαιτεί την προηγούµενη έγκριση της Δ.Ε.Σ.Ε..

8. Το άρθρο 16 του ν. 4014/2011, περί Μητρώου Πιστο-
ποιηµένων Αξιολογητών (ΜΠΕ), εφαρµόζεται κατόπιν
αίτησης του φορέα της επένδυσης για την έκδοση από
τις αρµόδιες περιβαλλοντικές αρχές των περιβαλλοντι-
κών αδειών και εγκρίσεων, οι οποίες απαιτούνται για την
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν εντα-
χθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις. 

9. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας της παρ. 1 ή
η µη εµπρόθεσµη αποστολή από τις περιφερειακές ή άλ-
λες υπηρεσίες προς την αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή ε-
γκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωµοδοτήσεων, σύµφωνα µε
την παρ. 4, συνιστά, σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης,
επιβαρυντική περίσταση για τον αρµόδιο υπάλληλο και
τον προϊστάµενο της αδειοδοτικής ή γνωµοδοτικής υπη-
ρεσίας, που ορίζεται εκ του νόµου ως το καθ’ ύλην αρµό-
διο όργανο για την υλοποίηση των παραπάνω υποχρεώ-
σεων.
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Άρθρο 10
Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων 

1. Για τις Στρατηγικές Επενδύσεις δύναται, µε απόφα-
ση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσε-
ων (Δ.Ε.Σ.Ε.), να παρέχονται ενισχύσεις µε τη µορφή ε-
πιχορήγησης, οι οποίες συνίστανται στην παροχή χρη-
µατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµε-
νων δαπανών και προσδιορίζονται ως ποσοστό επ’ αυ-
τών. Οι ενισχυόµενες κατηγορίες δαπανών είναι οι εξής:
α) Ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζοµένων σε µει-

ονεκτική θέση και ατόµων µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση
σύµφωνα µε τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισµού
651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά
µε την κήρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συµβατών µε την εσωτερική αγορά (L 187), καθώς και
για την παροχή εύλογων προσαρµογών, σύµφωνα µε την
περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017
(Α΄ 137). Η ενίσχυση της παρούσας κατηγορίας, αθροι-
ζόµενη µε άλλες κρατικές ενισχύσεις που λαµβάνει ο
φορέας επένδυσης, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε
εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο.
β) Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύµ-

φωνα µε το άρθρο 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014, ε-
φόσον το έργο αφορά σε βιοµηχανική έρευνα, πειραµα-
τική ανάπτυξη ή µελέτες σκοπιµότητας. Η ενίσχυση της
παρούσας κατηγορίας, αθροιζόµενη µε άλλες κρατικές
ενισχύσεις που λαµβάνει ο φορέας της επένδυσης, δεν
µπορεί να υπερβαίνει για έργα:
βα) βιοµηχανικής έρευνας, τα είκοσι εκατοµµύρια

(20.000.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο, 
ββ) πειραµατικής ανάπτυξης, τα δεκαπέντε εκατοµµύ-

ρια (15.000.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο, και 
βγ) µελετών σκοπιµότητας και προετοιµασίας ερευνη-

τικών δραστηριοτήτων, τα επτά εκατοµµύρια πεντακό-
σιες χιλιάδες (7.500.000) ευρώ, ανά επενδυτικό σχέδιο.

2. Οι ενισχύσεις των περ. α) και β) της παρ. 1 χορηγού-
νται και σωρευτικά εφόσον δεν ξεπερνούν τα οριζόµενα
όρια.

3. Τα επενδυτικά σχέδια, που εντάσσονται στις «Εµ-
βληµατικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σηµασίας», της περ.
γ) της παρ. 1 του άρθρου 2, δύνανται, µε απόφαση της
Δ.Ε.Σ.Ε., να λάβουν και ενισχύσεις, διαζευκτικά ή σω-
ρευτικά, µε την ακόλουθη µορφή:
α) της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στην παροχή

χρηµατικού ποσού από το Δηµόσιο για την κάλυψη τµή-
µατος των ενισχυόµενων δαπανών και προσδιορίζονται
ως ποσοστό επ’ αυτών, 
β) της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η οποία

συνίσταται στην κάλυψη από το Δηµόσιο τµήµατος των
καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
που συνάπτεται για την απόκτηση καινούργιου µηχανο-
λογικού και λοιπού εξοπλισµού και προσδιορίζεται ως
ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτού που επιµερίζε-
ται και εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες δόσεις,
γ) της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης

απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το
Δηµόσιο µέρους του µισθολογικού κόστους των νέων
θέσεων εργασίας, που δηµιουργούνται και συνδέονται
µε το επενδυτικό σχέδιο. 

4. Οι ενισχύσεις του παρόντος χορηγούνται ως µεµο-
νωµένες ενισχύσεις, είτε βάσει του Κανονισµού (Ε.Ε.)
651/2014, είτε κατόπιν εγκριτικής απόφασης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενί-

σχυσης, όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω Κανονισµό
ή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξειδικεύο-
νται µε την απόφαση του άρθρου 16.

5. Η χρηµατοδότηση των κινήτρων του παρόντος προ-
έρχεται κατά προτεραιότητα από το Ταµείο Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας, το Ε.Σ.Π.Α. 2021-2027, λοιπούς
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς και εν συνεχεία από το
Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης, εφόσον πληρούνται οι ό-
ροι και προϋποθέσεις των οικείων κανονισµών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 11
Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων

Ο χαρακτηρισµός των επενδυτικών σχεδίων ως Στρα-
τηγικών Επενδύσεων πραγµατοποιείται µε απόφαση της
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.), η οποία συστήνεται βάσει των άρθρων 8 και 9
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

Άρθρο 12
Υποβολή και τεκµηρίωση αίτησης 

χαρακτηρισµού επένδυσης ως στρατηγικής

1. Κάθε ενδιαφερόµενος φορέας επένδυσης υποβάλ-
λει προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξω-
τερικού Εµπορίου Α.Ε.», αίτηση για τον χαρακτηρισµό
του επενδυτικού του σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυ-
σης, την ένταξή του σε µία (1) από τις κατηγορίες του
άρθρου 2 και τα κίνητρα της συγκεκριµένης κατηγορίας,
τα οποία επιθυµεί να λάβει. 

2. O φορέας της επένδυσης καταβάλλει στην «Ελληνι-
κή Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της διεκ-
περαίωσης του επενδυτικού του φακέλου, διαχειριστική
αµοιβή. Το ύψος του συνόλου της διαχειριστικής αµοι-
βής υπολογίζεται στο µηδέν κόµµα ένα τοις εκατό
(0,1%) του συνολικού κόστους της επένδυσης και δεν
µπορεί να είναι κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευ-
ρώ, ούτε να υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες
(250.000) ευρώ. Το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της
διαχειριστικής αµοιβής καταβάλλεται στην «Ελληνική Ε-
ταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» µε
την αίτηση του φορέα της επένδυσης. Το υπολειπόµενο
ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%), καταβάλ-
λεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτε-
ρικού Εµπορίου Α.Ε.», πριν από τη συνεδρίαση της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.), στην ηµερήσια διάταξη της οποίας έχει εισα-
χθεί προς εξέταση η επενδυτική πρόταση. Σε περίπτωση
µη χαρακτηρισµού µιας επενδυτικής πρότασης ως στρα-
τηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε., επιστρέφεται το εβδοµήντα πέ-
ντε τοις εκατό (75%) του συνόλου της διαχειριστικής α-
µοιβής.

3. Η αίτηση συνοδεύεται από πλήρη φάκελο, ο οποίος
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) Επιχειρηµατικό σχέδιο («business plan») της επέν-

δυσης που περιλαµβάνει, ιδίως, την ταυτότητα του επεν-
δυτή και των συνεργατών του, ενδεικτικό αναλυτικό
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επένδυσης και το χρο-
νικό διάστηµα λειτουργίας της, αναφορά της προηγού-
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µενης εµπειρίας του επενδυτή σε σχέση µε το είδος και
τη φύση της επένδυσης που προτείνεται, περιγραφή της
συνολικής επένδυσης και των επιµέρους επενδύσεων µε
ειδικότερη αναφορά στην πλήρωση των κριτηρίων του
άρθρου 2, σχετικά µε τη δηµιουργία νέων ετήσιων µονά-
δων εργασίας, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, την και-
νοτοµία, την εξωστρέφεια, την υψηλή προστιθέµενη α-
ξία, την περιβαλλοντική προστασία, τον καθολικό σχε-
διασµό, περιγραφή του τρόπου που προτείνεται για την
υλοποίηση του έργου, καθώς και περιγραφή των επιµέ-
ρους δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών που θα παρα-
σχεθούν.
β) Αγοραπωλητήρια συµβόλαια ή παραχωρητήρια κυ-

ριότητας ή συµβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης δικαι-
ώµατος επιφάνειας, σύµφωνα µε τα άρθρα 18 έως 23
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ή µισθωτήρια συµβόλαια ή
προσύµφωνα µίσθωσης συνοδευόµενα από πιστοποιητι-
κά ιδιοκτησίας από το αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή, σε
περίπτωση κατά την οποία τα ακίνητα βρίσκονται σε πε-
ριοχή όπου έχει ολοκληρωθεί η κτηµατογράφηση, συνο-
δευόµενα από αντίγραφα κτηµατολογικού φύλλου των
ακινήτων ή παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων ελάχιστης
διάρκειας τριάντα (30) ετών για όσα επενδυτικά σχέδια
αιτούνται να λάβουν τα κίνητρα που προβλέπονται στο
άρθρο 8 και δεκαπέντε (15) ετών για όλες τις άλλες πε-
ριπτώσεις, ή συµβολαιογραφικά προσύµφωνα αγοράς α-
κινήτων µε την αίρεση της µη υπαγωγής του επενδυτι-
κού σχεδίου στις στρατηγικές επενδύσεις του παρόντος
Μέρους.
Σε περίπτωση υποβολής των ως άνω προσυµφώνων

µίσθωσης, τα συνοδευόµενα έγγραφα πρέπει να έχουν
εκδοθεί εντός µηνός πριν από την ηµεροµηνία κατάθε-
σης της αίτησης της παρ. 1 και ο φορέας της επένδυσης
οφείλει, µετά την απόφαση χαρακτηρισµού της επένδυ-
σής του ως στρατηγικής από τη Δ.Ε.Σ.Ε., να µετατρέψει
τα προσύµφωνα µίσθωσης σε µισθωτήρια συµβόλαια και
να συµπεριλάβει αυτά τα µισθωτήρια συµβόλαια στον ε-
πενδυτικό και αδειοδοτικό φάκελο της παρ. 2 του άρ-
θρου 17 προς τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (Γ.Δ.Σ.Ε.). Σε αντίθετη περίπτωση εφαρµόζονται οι
κυρώσεις του άρθρου 19.
γ) Ανάλυση του προϋπολογισµού της συνολικής επέν-

δυσης και των επιµέρους επενδύσεων, καθώς και της δο-
µής χρηµατοδότησης κατά την περίοδο κατασκευής του
επενδυτικού έργου και κατά την περίοδο λειτουργίας
του, παροχή επιστολής υποστήριξης («comfort letter») ή
επιστολής απόδειξης επάρκειας κεφαλαίων («proof of
funds»), για την περίπτωση επενδυτικών κεφαλαίων
(«funds») από χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, που λειτουργεί
νόµιµα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή
σε κράτος µέλος του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), παράθεση των βασικών
δεικτών αποδοτικότητας, αναφορά οποιασδήποτε µορ-
φής συνδροµής που έχει ζητηθεί από το Δηµόσιο, καθώς
και ανάλυση ενδεχοµένων άµεσων ή έµµεσων αντισταθ-
µιστικών ωφελειών υπέρ του Δηµοσίου και της τοπικής
κοινωνίας.
δ) Περιβαλλοντικά και πολεοδοµικά χαρακτηριστικά

των ακινήτων, που προβλέπονται στο σχέδιο και τεκµη-
ρίωση της χρήσης ή των χρήσεων γης, του µεγέθους και
της έντασης αυτών, καθώς και των όρων και περιορι-
σµών δόµησης, ανάλυση των άµεσων και έµµεσων συνε-
πειών της επένδυσης στην ελληνική οικονοµία σε βρα-

χυπρόθεσµο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζο-
ντα («investment impact assessment») σε εθνικό, περιφε-
ρειακό και τοπικό επίπεδο, στην οποία συµπεριλαµβάνε-
ται η ανάλυση κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνεπει-
ών. Στην ανάλυση αυτή, λαµβάνονται υπόψη ιδίως, η το-
πική παραγωγική δυνατότητα και ο βαθµός απασχόλη-
σης, το µέγεθος και η παραγωγική δυνατότητα των γει-
τονικών περιοχών, το φυσικό κάλλος της περιοχής, ο αρ-
χαιολογικός και πολιτιστικός της πλούτος, η ανθεκτικό-
τητα και η δυνατότητα οµαλής προσαρµογής του φυσι-
κού, οικιστικού και οικονοµικοκοινωνικού υποσυστήµα-
τος στις επιδράσεις της επένδυσης, καθώς και η ύπαρξη
παρεµφερών οικονοµικών δραστηριοτήτων στην περιο-
χή.
ε) Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα προς την

«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπο-
ρίου Α.Ε.» να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες σχετι-
κά µε:
εα) τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων του

φακέλου της επενδυτικής πρότασης, προκειµένου αυτή
να υπαχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις,
εβ) τη δηµοσίευση στοιχείων της επένδυσης, εκτός α-

πό εκείνα που καλύπτονται από επιχειρηµατικό, βιοµη-
χανικό ή άλλο απόρρητο και της εξέλιξής της, των αιτή-
σεων που έχουν υποβληθεί από τον φορέα της επένδυ-
σης, καθώς και των σχετικών αποφάσεων και γνωµοδο-
τήσεων της Διοίκησης στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπο-
ρίου Α.Ε.», 
στ) αποδεικτικό καταβολής του είκοσι πέντε τοις εκα-

τό (25%) του συνόλου της διαχειριστικής αµοιβής στην
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπο-
ρίου Α.Ε.», 
ζ) υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του φο-

ρέα της επένδυσης, στην οποία δηλώνεται ότι τα προ-
σκοµιζόµενα έγγραφα, στοιχεία, δηλώσεις και δεδοµένα
που εµπεριέχονται στον υποβληθέντα φάκελο είναι α-
κριβή και αληθή,
η) αναλυτική περιγραφή των αιτούµενων ενισχύσεων

και των σχετικών δαπανών, καθώς και τα απαραίτητα
στοιχεία προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περί-
πτωση εφαρµοζόµενων προϋποθέσεων συµβατότητας
προς τον Κανονισµό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της
17ης Ιουνίου 2014, σχετικά µε την κήρυξη ορισµένων κα-
τηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την εσωτερική α-
γορά (L 187), µόνο αν η αίτηση χαρακτηρισµού του επεν-
δυτικού σχεδίου ως Στρατηγικής Επένδυσης περιλαµβά-
νει και αίτηση χορήγησης ενισχύσεων των άρθρων 8 και
10.

Άρθρο 13
Προδικασία χαρακτηρισµού επένδυσης

ως στρατηγικής

1. Μέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερολο-
γιακών ηµερών από την κατάθεση του φακέλου της ε-
πενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσε-
ων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» αξιολογεί και γνωµο-
δοτεί σχετικά µε την πλήρωση των κριτηρίων του άρ-
θρου 2, την πληρότητα του φακέλου και των απαιτούµε-
νων στοιχείων και εγγράφων του άρθρου 12 και τη σκο-
πιµότητα ένταξης της επένδυσης στη διαδικασία Στρατη-
γικών Επενδύσεων. Μετά από την ολοκλήρωση της αξιο-
λόγησης της επενδυτικής πρότασης, η «Ελληνική Εται-
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ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», αναρ-
τά τα βασικά στοιχεία του φακέλου και την επιτελική σύ-
νοψη της επενδυτικής πρότασης, εκτός από στοιχεία
που υποβάλλονται στον φάκελο της επενδυτικής πρότα-
σης ως απόρρητα και εµπιστευτικά, τα οποία δεν επιτρέ-
πεται να γνωστοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, σε κα-
τάλληλα διαµορφωµένη πλατφόρµα στον ιστότοπό της
και καλεί σε δηµόσια διαβούλευση το κοινό και τους συ-
ναρµόδιους φορείς για τη διαµόρφωση της γνωµοδότη-
σής της. Η διαβούλευση διαρκεί δέκα (10) ηµερολογια-
κές ηµέρες. Η διαδικασία της διαβούλευσης δεν είναι υ-
ποχρεωτική σε περιπτώσεις υλοποίησης επενδυτικών
προτάσεων εντός Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιη-
τικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4
του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), πλην των επι-
χειρηµατικών πάρκων. Για την εφαρµογή της παρούσας,
ο φορέας της επένδυσης, κατά την κατάθεση του επεν-
δυτικού του φακέλου στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύ-
σεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», υπογράφει σχετι-
κή Δήλωση Εµπιστευτικότητας, στην οποία χαρακτηρί-
ζει, όποια στοιχεία του επενδυτικού του φακέλου κρίνει,
ως απόρρητα και εµπιστευτικά.

2. Η γνωµοδότηση και τα λοιπά στοιχεία του εισηγητι-
κού φακέλου της επενδυτικής πρότασης διαβιβάζονται
στη Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συ-
µπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία διαβιβάζει περαι-
τέρω τον εισηγητικό φάκελο της επενδυτικής πρότασης
στη Συντονιστική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
(Σ.Ε.Σ.Ε.) της υπ’ αριθµ. 19/2020 Πράξης Υπουργικού
Συµβουλίου (Α΄ 109), και η Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών
Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Το-
µέα προετοιµάζει την οικεία συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε..

3. Για τις επενδυτικές προτάσεις, των οποίων οι φο-
ρείς επένδυσης αιτούνται ενισχύσεων για έργα έρευνας
και ανάπτυξης, κατ’ εφαρµογή της περ. β) της παρ. 1 του
άρθρου 10, η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξω-
τερικού Εµπορίου Α.Ε.» διαβιβάζει την επιτελική σύνοψη
της επενδυτικής πρότασης, τη µελέτη αγοράς και τα ει-
δικά εµπορικά χαρακτηριστικά του παραγόµενου προϊό-
ντος, καθώς και την τεκµηρίωση του φορέα της επένδυ-
σης σχετικά µε την τεχνολογική ή ερευνητική και την
καινοτοµική υφή της, στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας
και Καινοτοµίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, η οποία, εντός τριών (3) ηµερών, απα-
ντά για τη δυνατότητα ανάθεσης ή µη, σχετικής γνωµο-
δότησης, σε εµπειρογνώµονες από το Μητρώο Πιστο-
ποιητών-Αξιολογητών (ΜΠΑ), το οποίο τηρείται στη
Γ.Γ.Ε.Κ..
Στην ίδια ως άνω προθεσµία, το αρµόδιο όργανο της

Γ.Γ.Ε.Κ. ορίζει τον εµπειρογνώµονα από το ΜΠΑ, ο οποί-
ος είναι εξειδικευµένος στον συγκεκριµένο τοµέα της α-
ξιολογούµενης επενδυτικής πρότασης, προκειµένου να
γνωµοδοτήσει ως προς την πλήρωση ή µη των προϋπο-
θέσεων των άρθρων 6 και 25, περί του χαρακτήρα που
λαµβάνουν τα κίνητρα και των ενισχύσεων για έργα έ-
ρευνας και ανάπτυξης, του Κανονισµού (Ε.Ε.) 651/2014,
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά µε την κή-
ρυξη ορισµένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συµβατών
µε την εσωτερική αγορά (L 187). Η απόφαση ορισµού
του εµπειρογνώµονα κοινοποιείται στην «Ελληνική Εται-
ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», η ο-
ποία, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, διαβιβάζει πλή-
ρη φάκελο µε την επενδυτική πρόταση στη Γ.Γ.Ε.Κ.. 

Ο εµπειρογνώµονας συντάσσει εισήγηση, την οποία υ-
ποβάλλει στο Τµήµα Καινοτοµίας της Διεύθυνσης Υπο-
στήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτοµίας της
Γ.Γ.Ε.Κ..
Εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την α-

πόφαση ανάθεσης, η Γ.Γ.Ε.Κ. υποχρεούται να διαβιβάσει
τη γνώµη της, δια της εισηγήσεως του ως άνω εµπειρο-
γνώµονα, καθώς και να επιστρέψει πλήρη τον εισηγητικό
φάκελο της επενδυτικής πρότασης στην «Ελληνική Ε-
ταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.». Σε
περίπτωση άρνησης ή αδυναµίας της για τη σύνταξη
σχετικής γνώµης ή παρόδου άπρακτης της ως άνω προ-
θεσµίας των τριών (3) ηµερών, η «Ελληνική Εταιρεία Ε-
πενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» δύναται να
επιλέγει η ίδια διακεκριµένους επιστήµονες της ηµεδα-
πής ή της αλλοδαπής, προκειµένου να γνωµοδοτήσουν
ως προς την πλήρωση ή µη των προϋποθέσεων των άρ-
θρων 6 και 25 του Κανονισµού (ΕΕ) 651/2014.

Άρθρο 14
Διαδικασία ωρίµανσης επενδυτικών έργων σε ακίνητα 

του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα

1. Οι ιδιωτικές επενδύσεις που πρόκειται να υλοποιη-
θούν επί εκτάσεων µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας, ήτοι
δηµόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, ή επί ακίνητων του Δη-
µοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) ή εταιρείας της οποίας το µετοχικό κεφά-
λαιο ανήκει, άµεσα ή έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε
Ν.Π.Δ.Δ.. ή σε Ο.Τ.Α., µε εξαίρεση τα ακίνητα που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 2 του άρθρου 10
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) και του άρθρου 208 του ν.
4389/2016 (Α΄ 94), υπάγονται στις διατάξεις του παρό-
ντος Μέρους, ύστερα από απόφαση της Διυπουργικής Ε-
πιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), η οποία
λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15,
πριν από τη διενέργεια της σχετικής διαγωνιστικής δια-
δικασίας της παρ. 3. 

2. Η δηµοπράτηση των ακινήτων της παρ. 1 ή η παρα-
χώρηση αυτών, ανάλογα µε τη φύση και το καθεστώς
του εκάστοτε ακινήτου, πραγµατοποιείται µέσω διεθνών
ανοικτών διαγωνισµών σε µια (1) φάση, χωρίς προεπιλο-
γή και σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο περί ανάθε-
σης δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων παραχώρη-
σης. Σε ειδικές περιπτώσεις, αν συντρέχουν λόγοι ιδιαί-
τερης τεχνικής πολυπλοκότητας των προς υπαγωγή ε-
πενδυτικών σχεδίων ή λόγοι ειδικού ενδιαφέροντος, που
αιτιολογούνται ειδικά, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να α-
ποφασίσει την ανάθεση µέσω διαδικασίας διεθνούς κλει-
στού διαγωνισµού ή διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλό-
γου.

3. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον το κρίνει σκόπιµο από
κοινού µε την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξω-
τερικού Εµπορίου Α.Ε.», προετοιµάζει τον φάκελο δηµο-
πράτησης της επένδυσης, που περιλαµβάνει τη διακήρυ-
ξη, το σχέδιο της σύµβασης ανάθεσης και κάθε άλλο α-
ναγκαίο τεύχος δηµοπράτησης. Ο προτιµώµενος ανάδο-
χος της διαγωνιστικής διαδικασίας συµβάλλεται µε την
αναθέτουσα αρχή.

4. Μετά από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδι-
κασίας για τον χαρακτηρισµό της επενδυτικής πρότασης
ως στρατηγικής ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου
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15.
Άρθρο 15

Απόφαση χαρακτηρισµού επένδυσης ως στρατηγικής 

1. Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.), µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερολογια-
κών ηµερών από την περιέλευση του εισηγητικού φακέ-
λου στη Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζει, µε ειδι-
κώς αιτιολογηµένη απόφαση, η οποία δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για τον χαρακτηρισµό ή
µη της επενδυτικής πρότασης ως στρατηγικής, για την υ-
παγωγή της σε κατηγορία του άρθρου 2, το προϋπολογι-
σθέν κόστος υλοποίησης ή τις δηµιουργούµενες θέσεις
απασχόλησης, καθώς και για τα χορηγούµενα κίνητρα. 

2. Οι επενδυτικές προτάσεις είναι δεσµευτικές για τον
επενδυτή, ο οποίος δεν µπορεί να τις µεταβάλλει ουσιω-
δώς, παρά µόνο µε απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., η οποία εκδί-
δεται µετά από γνώµη της «Ελληνικής Εταιρείας Επεν-
δύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.». Η περιγραφή
των δεδοµένων που περιλαµβάνονται στον φάκελο υπέ-
χει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον κατά νόµο υπεύθυ-
νο. 
Σε κάθε περίπτωση µεταβολής του επενδυτικού σχεδί-

ου ή του φορέα της επένδυσης και µε την επιφύλαξη της
παρ. 5 του άρθρου 29, για τα επενδυτικά σχέδια, τα ο-
ποία έχουν ενταχθεί µετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε.
στις στρατηγικές επενδύσεις, ο επενδυτής οφείλει να
γνωστοποιήσει τη µεταβολή στη Γενική Διεύθυνση Στρα-
τηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, η οποία, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λή-
ψη της γνωστοποίησης και µετά από γνώµη της «Ελληνι-
κής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.», ενηµερώνει τον επενδυτή για το ουσιώδες ή µη
της µεταβολής και ακολούθως για την αναγκαιότητα ή
µη έκδοσης απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε.. Ο επενδυτής, σε πε-
ρίπτωση αναγκαιότητας έκδοσης νέας απόφασης της
Δ.Ε.Σ.Ε., οφείλει να υποβάλει για αξιολόγηση εκ νέου
πλήρη φάκελο στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και
Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», σύµφωνα µε τα άρθρα 12
και 13, καταβάλλοντας σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) της α-
µοιβής της παρ. 2 του άρθρου 12.

3. Για τον χαρακτηρισµό µιας επένδυσης ως στρατηγι-
κής, η Δ.Ε.Σ.Ε. λαµβάνει υπόψη τα κριτήρια που προβλέ-
πονται στο άρθρο 2, και:
α) Την οικονοµική βιωσιµότητα και χρηµατοοικονοµική

επάρκεια της προτεινόµενης επένδυσης, καθώς και τη
φερεγγυότητα του επενδυτή,
β) την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονό-

µηση ενέργειας µε στόχο την επίτευξη χαµηλού περι-
βαλλοντικού αποτυπώµατος και την υιοθέτηση πρακτι-
κών κυκλικής οικονοµίας,
γ) την προβλεπόµενη αύξηση ή διατήρηση κατά βιώσι-

µον τρόπο της απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της
απασχόλησης εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού
και ευπαθών οµάδων του πληθυσµού,
δ) την ουσιώδη τόνωση της επιχειρηµατικότητας, της

ανταγωνιστικότητας, καθώς και της εξαγωγικής δραστη-
ριότητας της Χώρας,
ε) τη συµβατότητα του είδους και του µεγέθους της ε-

πένδυσης σε σχέση µε το φυσικό, οικιστικό και κοινωνι-
κοοικονοµικό υποσύστηµα,
στ) τις περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονοµικές και

κοινωνικές συνέπειες του σχεδίου ή της επένδυσης σε
τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

4. Για την οικονοµική βιωσιµότητα και τη χρηµατοοικο-
νοµική επάρκεια της επενδυτικής πρότασης εξετάζονται
στοιχεία όπως:
α) Η ύπαρξη τραπεζικής χρηµατοδότησης ή υποστήρι-

ξης,
β) η οικονοµική κατάσταση του φορέα επένδυσης µέ-

σω ισολογισµών ή αποσπασµάτων ισολογισµών,
γ) το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών του φορέα

επένδυσης ή ο κύκλος εργασιών του στον τοµέα δρα-
στηριοτήτων, που αποτελεί το αντικείµενο της επενδυτι-
κής πρότασης για τις τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές
χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο,
δ) η δέσµευση τρίτων να υποστηρίξουν τον φορέα ε-

πένδυσης κατά την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµ-
βασης ή να συµµετάσχουν στη χρηµατοδότησή του
(«comfort letter»), εφόσον γίνεται επίκληση τέτοιας δέ-
σµευσης, καθώς και, σε περίπτωση επενδυτικών ή άλλων
ταµείων («funds»), η προσκόµιση επιστολών επάρκειας
κεφαλαίων («proof of funds») από χρηµατοπιστωτικό ί-
δρυµα που λειτουργεί νόµιµα σε κράτος µέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα µέλος του Ορ-
γανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.),
ε) η πιστοληπτική ικανότητα του φορέα επένδυσης µέ-

σω βεβαίωσης διεθνούς ή εγχώριου οργανισµού αξιολό-
γησης, και
στ) η τεκµηρίωση της εµπειρίας του φορέα της επέν-

δυσης από αντίστοιχα έργα.
5. Ως κρίσιµο χρονικό σηµείο για την αξιολόγηση της

συνδροµής των προϋποθέσεων υπαγωγής µίας επενδυ-
τικής πρότασης σε µία από τις κατηγορίες στρατηγικών
επενδύσεων του άρθρου 2, θεωρείται ο χρόνος υποβο-
λής της σχετικής αίτησης υπαγωγής από τον φορέα της
επένδυσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Άρθρο 16
Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων 

Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία εκδίδεται για κάθε
επενδυτικό σχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως Στρατη-
γική Επένδυση βάσει της απόφασης της παρ. 1 του άρ-
θρου 15, περιγράφονται το αντικείµενο του επενδυτικού
σχεδίου, τα παρεχόµενα κίνητρα, οι επιµέρους κατηγο-
ρίες και τα είδη των δαπανών και ορίζονται τα συνολικά
µεγέθη, οι πηγές χρηµατοδότησης, το µέγιστο χρονικό
διάστηµα υλοποίησης, καθώς και οι όροι υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά
του. Για τα επενδυτικά σχέδια, για τα οποία χορηγού-
νται, διαζευκτικά ή σωρευτικά, οι ενισχύσεις των άρθρων
8 και 10, καθορίζονται το συνολικό ενισχυόµενο κόστος,
το είδος και το κόστος των ενισχυόµενων δαπανών, η
µορφή και η ένταση της χορηγούµενης ενίσχυσης, η ο-
ποία δεν δύναται να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του ε-
νωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, το χρηµα-
τοδοτικό σχήµα της επένδυσης, ο τρόπος και οι όροι χο-
ρήγησης των εγκεκριµένων ενισχύσεων, το χρονοδιά-
γραµµα υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου και έναρ-
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, οι λοι-

13



ποί όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης της επένδυ-
σης, καθώς και οι υποχρεώσεις του φορέα του επενδυτι-
κού σχεδίου, οι οποίοι πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το ε-
νωσιακό δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις φορέα επένδυσης 

1. Ο φορέας της επένδυσης φέρει το βάρος της πλη-
ρότητας, ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόµενων
στοιχείων και υποχρεούται να συνεργάζεται µε την «Ελ-
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.», τη Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και
Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τη Συντονιστική Επι-
τροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Σ.Ε.Σ.Ε.) και τη Γενική
Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.) του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εφόσον κληθεί
προς τούτο, προκειµένου να συµπληρωθούν ελλείψεις.

2. Ο φορέας της επένδυσης οφείλει, εντός σαράντα
πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της οι-
κείας απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε., να υποβάλει προς τη
Γ.Δ.Σ.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ε-
πενδυτικό και αδειοδοτικό φάκελο. Ο επενδυτικός φάκε-
λος πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) τεχνική περιγραφή της Στρατηγικής Επένδυσης,

στην οποία περιγράφεται µε λεπτοµέρειες το σύνολο
των απαιτούµενων έργων για την υλοποίηση της επέν-
δυσης,
β) χάρτη προσανατολισµού της περιοχής, στην οποία

υλοποιείται η επένδυση σε κλίµακα 1:50.000,
γ) χάρτες µε τους οποίους τεκµηριώνονται όλα τα πε-

ριβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδοµικά δεδοµένα
της περιοχής, ιδίως χρήσεις γης, όροι δόµησης, δασικές
εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία που εµπί-
πτουν στην παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 4858/2021
(Α΄ 220), οριοθετηµένα υδατορέµατα, καθορισµένες ζώ-
νες αιγιαλού και παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, πα-
ράχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης,
δ) σχέδιο γενικής διάταξης σε κλίµακα 1:2000 ή σε άλ-

λη κλίµακα µε οριοθέτηση των σηµαντικότερων έργων
της επένδυσης, όπως κτίρια, υποδοµές και οδική πρό-
σβαση,
ε) τυχόν µελέτες του έργου που έχουν ολοκληρωθεί,
στ) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της επέν-

δυσης.

Άρθρο 18
Παρακολούθηση υλοποίησης στρατηγικής επένδυσης 

1. Η αρµοδιότητα παρακολούθησης της συνολικής δια-
δικασίας υλοποίησης, κάθε εγκεκριµένης από τη Διυ-
πουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)
επενδυτικής πρότασης, ανατίθεται στη Γενική Γραµµα-
τεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου
και Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων.

2. Με απόφαση κάθε εµπλεκόµενου και συναρµόδιου
φορέα για την εξέλιξη της αδειοδοτικής διαδικασίας των
Στρατηγικών Επενδύσεων, ορίζεται αρµόδιος Προϊστά-
µενος Γενικής Διεύθυνσης ανά καθ’ ύλην αρµόδιο φο-
ρέα, ως υπεύθυνος για τον συντονισµό της διαδικασίας
αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων στον το-

µέα της αρµοδιότητάς του. Για τον σκοπό του προηγού-
µενου εδαφίου, ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης
Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, ορίζεται ως επικεφαλής των εµπλεκο-
µένων και συναρµοδίων φορέων της αδειοδότησης δια-
δικασίας και συντονίζει τη σχετική διαδικασία.

3. Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά την από-
φαση της Δ.Ε.Σ.Ε. περί χαρακτηρισµού της επενδυτικής
πρότασης ως στρατηγικής, προβαίνει σε όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες για τη λήψη αδειών, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η υλοποίηση των έργων που εντάσσο-
νται στις Στρατηγικές Επενδύσεις. Οι αρµόδιες για την
έκδοση των αδειών υπηρεσίες και οργανισµοί του Δηµο-
σίου, καθώς και οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), υποχρεούνται να παρέχουν κατ’
απόλυτη προτεραιότητα κάθε αναγκαία συνδροµή προς
διευκόλυνση της άσκησης των αρµοδιοτήτων της ανωτέ-
ρω Γενικής Διεύθυνσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος Μέρους.

4. Η παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε εγκεκριµέ-
νης από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης, πραγµατο-
ποιείται µε έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή ή πιστοποιηµένο
ιδιωτικό φορέα. Για τον έλεγχο προτείνεται από τον φο-
ρέα της επένδυσης, ένας (1) ορκωτός ελεγκτής-λογι-
στής από το Δηµόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του
ν. 4449/2017 (Α΄ 7) και εκδίδεται εγκριτική πράξη από το
αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων. 
Για την παρακολούθηση της υλοποίησης εγκεκριµένης

από τη Δ.Ε.Σ.Ε. επενδυτικής πρότασης, η οποία περιλαµ-
βάνει έρευνα και ανάπτυξη, πέραν του ορκωτού ελε-
γκτή-λογιστή του προηγούµενου εδαφίου, ορίζεται ε-
µπειρογνώµονας από το Μητρώο Πιστοποιητών Αξιολο-
γητών (ΜΠΑ), το οποίο τηρείται στη Γενική Γραµµατεία
Έρευνας και Καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. 

Άρθρο 19
Κυρώσεις λόγω µη τήρησης των όρων της επένδυσης

1. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της απόφασης
του άρθρου 16, για λόγους που αποδίδονται στον φορέα
επένδυσης, καθώς και σε περίπτωση εφαρµογής της
παρ. 3, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραµµα-
τέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου
και Ιδιωτικού Τοµέα προς τη Διυπουργική Επιτροπή Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), η τελευταία λαµβάνει α-
πόφαση για τα εξής:
α) αποχαρακτηρίζει οριστικά την επένδυση ως «Στρα-

τηγική Επένδυση» και ανακαλεί τα εγκεκριµένα κίνητρα.
Σε περίπτωση αποχαρακτηρισµού, δεν επιστρέφεται η
διαχειριστική αµοιβή. Ο οριστικός αποχαρακτηρισµός ε-
πένδυσης γίνεται, αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 2 ή αν δεν έχει υποβληθεί εντός τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση της εγκριτικής απόφασης της
Δ.Ε.Σ.Ε. στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο φάκελος
αδειοδότησης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επεν-
δύσεων, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 17,
β) επιβάλλει στον φορέα της επένδυσης κατ’ αποκοπή

πρόστιµο ίσο τουλάχιστον µε το µηδέν κόµµα µηδέν πέ-
ντε τοις εκατό (0,05%) και έως το πέντε τοις εκατό (5%)
του συνολικού κόστους της επένδυσης, αν έγινε χρήση
των κινήτρων των άρθρων 7 και 9,
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γ) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων: 
γα) της παρ. 1 του άρθρου 8, επιβάλλει την άρση της

σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή και κατ’
επέκταση την αναβίωση από την ηµεροµηνία δηµοσίευ-
σης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορο-
λογικών απαιτήσεων του Δηµοσίου, έναντι του φορέα ε-
πένδυσης µε βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογι-
κούς συντελεστές,
γβ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8, επιβάλλει την

άρση της απαλλαγής φόρου εισοδήµατος και κατ’ επέ-
κταση την αναβίωση, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φορολογι-
κών απαιτήσεων του Δηµοσίου έναντι του φορέα επέν-
δυσης, µε βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές,
γγ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8, επιβάλλει την

άρση της δυνατότητας κατ’ εξαίρεση απόσβεσης, και
κατ’ επέκταση την αναβίωση από την ηµεροµηνία δηµο-
σίευσης της απόφασης έγκρισης της επένδυσης των φο-
ρολογικών απαιτήσεων του Δηµοσίου, έναντι του φορέα
επένδυσης µε βάση τους κατ’ έτος ισχύοντες συντελε-
στές,
δ) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 9,

επιβάλλει τον διπλασιασµό των προβλεπόµενων από την
κείµενη νοµοθεσία παραβόλων για την έκδοση των σχε-
τικών αδειών, 
ε) σε περίπτωση χρήσης των κινήτρων του άρθρου 10,

επιβάλλει τη µερική ή ολική ανάκληση των ενισχύσεων
και την επιστροφή καταβληθέντων ποσών ανάλογα µε τη
βαρύτητα της παραβιαζόµενης υποχρέωσης εντόκως α-
πό τη στιγµή που τέθηκε η ενίσχυση στη διάθεση του δι-
καιούχου βάσει του επιτοκίου ανάκτησης της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.

2. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων άσκησης της οι-
κονοµικής δραστηριότητας της επένδυσης, οι κυρώσεις
επιβάλλονται από την Αρχή, η οποία εξέδωσε την κάθε
άδεια, έγκριση, γνωµοδότηση ή πιστοποιητικό ή από την
Αρχή στην οποία υποβλήθηκε η γνωστοποίηση του άρ-
θρου 5 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230).

3. Αν για την ενταχθείσα στο παρόν επένδυση έχει κρι-
θεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση ότι χρηµατοδοτή-
θηκε, ολικά ή εν µέρει, από παράνοµη δραστηριότητα, ι-
δίως από νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δρα-
στηριότητες, κατά τις διατάξεις του ν. 4557/2018
(Α΄ 139), η Δ.Ε.Σ.Ε. αποφασίζει αιτιολογηµένα, ύστερα
από εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον οριστικό α-
ποχαρακτηρισµό της επένδυσης ως στρατηγικής και την
ανάκληση των εγκεκριµένων κινήτρων. Επιπρόσθετα,
µπορεί να επιβληθούν όλες ή µερικές από τις κυρώσεις
της παρ. 1.

4. Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση της Στρατη-
γικής Επένδυσης δεν δύναται να υπερβαίνει τα δεκαπέ-
ντε (15) έτη, από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφα-
σης του άρθρου 16, µε την επιφύλαξη της περ. γ) της
παρ. 1 του άρθρου 2. Μετά από την παρέλευση των δε-
καπέντε (15) ετών, χωρίς την ολοκλήρωση της υλοποίη-
σης της Στρατηγικής Επένδυσης, σύµφωνα µε όσα ανα-
φέρονται στην απόφαση του άρθρου 16, για λόγους που
αποδίδονται στον φορέα της επένδυσης, δύναται να ε-
φαρµόζεται αναλογικά η παρ. 1.

5. Για τις επενδύσεις, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί
ως Στρατηγικές είτε βάσει του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), εί-

τε βάσει του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και έχει παρέλθει χρο-
νικό διάστηµα άνω των πέντε (5) ετών, χωρίς οι φορείς
των επενδύσεων αυτών να έχουν καταβάλει στην «Ελ-
ληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου
Α.Ε.» το σύνολο της οφειλόµενης διαχειριστικής αµοι-
βής, οι φορείς αυτοί υποχρεούνται στην κατάθεση επι-
καιροποιηµένου φακέλου του επενδυτικού τους σχεδίου
εντός τριών (3) µηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση
της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.», για την αξιολόγηση του οποίου οφεί-
λουν να καταβάλουν το σύνολο της διαχειριστικής αµοι-
βής, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 12. Η αξιολόγη-
ση των επενδύσεων του προηγούµενου εδαφίου και η
διαδικασία εισαγωγής τους στη Δ.Ε.Σ.Ε., σύµφωνα µε το
άρθρο 15, ολοκληρώνονται το αργότερο εντός έξι (6)
µηνών από την έγγραφη γνωστοποίηση της «Ελληνικής
Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε..
Σε περίπτωση µη επικαιροποίησης του φακέλου κατά τα
ανωτέρω, µετά την πάροδο τριών (3) µηνών το επενδυτι-
κό σχέδιο τίθεται στο αρχείο.

Άρθρο 20
Αξιολόγηση συνεπειών των κινήτρων 

1. Οι αρµόδιες υπηρεσίες εφαρµογής του παρόντος
Μέρους, υπό τον συντονισµό και σε συνεργασία µε τη
Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξε-
ων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, συλλέγουν, επεξεργάζονται και
αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα των ενισχυό-
µενων επενδύσεων και συντάσσουν αναφορές σε ετήσια
βάση, οι οποίες περιλαµβάνουν ιδίως στοιχεία σχετικά
µε τους πόρους που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενι-
σχύθηκαν, τις θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν ανά
κλάδο και περιφέρεια, τα αποτελέσµατα των ενισχύσε-
ων στις επιχειρήσεις που τις λαµβάνουν, την επίδρασή
τους στην ανάπτυξη και τις δηµοσιονοµικές συνέπειες
τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισµό, όσο και στο Πρό-
γραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.

2. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων υποβάλλει
κάθε δύο (2) έτη σχετική έκθεση απολογισµού για την ε-
φαρµογή του παρόντος Μέρους στη Βουλή των Ελλή-
νων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 21
Διαιτητική επίλυση διαφορών

1. Κάθε διαφορά µεταξύ του φορέα επένδυσης και του
Δηµοσίου δύναται, µε συµφωνία των µερών, να παραπέ-
µπεται και να επιλύεται οριστικώς µε διαιτησία, που διε-
ξάγεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανο-
νισµού Διαφάνειας στις δυνάµει Συνθήκης Διαιτησίες Ε-
πενδυτών-Κρατών, όπως υιοθετήθηκε το 2013
(«UNCITRAL Arbitration Rules with new article 1 par. 4, as
adopted in 2013, Rules on Transparency in Treaty based
Investor-State Arbitration») της Επιτροπής των Ηνωµέ-
νων Εθνών για το Διεθνές Εµπορικό Δίκαιο.

2. To διαιτητικό δικαστήριο αποτελείται από δύο (2) δι-
αιτητές, οι οποίοι ορίζονται αντίστοιχα από το Ελληνικό
Δηµόσιο και τον φορέα επένδυσης, καθώς και έναν (1) ε-
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πιδιαιτητή, που ορίζεται από τους ανωτέρω διαιτητές και
ο οποίος έχει την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιού-
χου ανώτατου δικαστικού. Τόπος διεξαγωγής της διαιτη-
σίας ορίζεται η Αθήνα, ενώ ως γλώσσα της διαιτητικής
διαδικασίας ορίζεται η ελληνική. 

Άρθρο 22
Δικαστική επίλυση διαφορών - 

Αρµοδιότητα δικαστηρίων

1. Αιτήσεις ακυρώσεως κατά πράξεων, που εκδίδονται
κατ’ εφαρµογή του παρόντος, εκδικάζονται από το Συµ-
βούλιο της Επικρατείας. 

2. Οι, κατά την παρ. 1, αιτήσεις ακυρώσεως επιτρέπε-
ται να εισάγονται στο αρµόδιο Τµήµα µε πράξη του Προ-
έδρου του Δικαστηρίου, µε την οποία ορίζεται προθεσµία
για την εκδίκαση της αιτήσεως και τη δηµοσίευση της
σχετικής απόφασης του Τµήµατος. Αίτηση ακυρώσεως
που έχει εισαχθεί σε Τµήµα κατά το πρώτο εδάφιο, µπο-
ρεί να εισαχθεί εκ νέου στην Ολοµέλεια µε πράξη του
Προέδρου του Δικαστηρίου, εφόσον συντρέχει λόγος.

3. Διοικητικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή
του παρόντος, θεωρούνται συναφείς.
Εφόσον µε το ίδιο δικόγραφο προσβάλλονται και άλ-

λες, πέραν των ανωτέρω, πράξεις, οι διατάξεις περί συ-
νάφειας εφαρµόζονται για τις λοιπές αυτές πράξεις.

4. Αίτηση ακυρώσεως, µε την οποία προσβάλλονται
πράξεις υπαγόµενες στην αρµοδιότητα περισσότερων
Τµηµάτων, µπορεί να εισαχθεί κατά την παρ. 2 σε οποιο-
δήποτε από τα Τµήµατα αυτά στο σύνολό της. Αιτήσεις
ακυρώσεως που στρέφονται κατά συναφών, κατά την έν-
νοια της παρ. 3, πράξεων µπορούν να εισαχθούν στο ίδιο
Τµήµα.

5. Με πράξη του Προέδρου του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας ή του Τµήµατος, στο οποίο έχει παραπεµφθεί η
υπόθεση κατά την παρ. 2, τάσσεται στη Διοίκηση προθε-
σµία, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες,
για την αποστολή του φακέλου και την έκθεση των από-
ψεών της. Η µη τήρηση της προθεσµίας αυτής γνωστο-
ποιείται από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου ή του οικείου
Τµήµατος στον αρµόδιο Υπουργό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 23
Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης

- Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3986/2011

Στο άρθρο 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), περί κανόνων
χωροθέτησης και γενικών χρήσεων γης: α) η περ. 3 της
παρ. Α΄, περί προστασίας των αρχαιολογικών χωρών ε-
ξειδικεύεται και βελτιώνεται νοµοτεχνικά, β) στις περ. 1,
2 και 3 της παρ. Β΄ προστίθενται νέες χρήσεις γης µε
την εισαγωγή της υποπερ. ιηα), γ) στην περ. 4 της παρ.
Β΄ προστίθενται υποπερ. ια) και ιβ), δ) στην περ. 9 της
παρ. Γ΄ το υφιστάµενο εδάφιο αριθµείται ως υποπερ. α΄
και προστίθεται υποπερ. β΄, ε) στην περ. 1 της παρ. Δ΄ ε-
πικαιροποιούνται οι παραποµπές στη νοµοθεσία περί
χρήσεων γης, και το άρθρο 11 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 11
Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης

Α. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης
Για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των δηµοσίων ακινή-

των καθορίζονται γενικοί κανόνες χωροθέτησης ως ε-
ξής:

1. Η αξιοποίηση των δηµοσίων ακινήτων διενεργείται
εντός του πλαισίου που διαγράφει η εθνική δηµοσιονοµι-
κή, αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική και σύµφωνα
µε τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα νόµο.
Οι κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, ό-
πως αυτές απορρέουν από τα υφιστάµενα χωροταξικά
πλαίσια εθνικού επιπέδου, λαµβάνονται υπόψη και συνε-
κτιµώνται κατά τον καθορισµό του χωρικού προορισµού
των δηµοσίων ακινήτων σε συνδυασµό µε τις ανάγκες
της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας, της αποδοτικότητας
και της αποτελεσµατικότητας της επένδυσης, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή σχέση µεταξύ των
χωροταξικών επιλογών και των οικονοµικών και δηµο-
σιονοµικών στόχων για την αξιοποίηση της δηµόσιας πε-
ριουσίας.

2. Δεν επιτρέπεται η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων,
τα οποία εµπίπτουν στο σύνολο τους σε οικότοπους
προτεραιότητας, σε περιοχές απόλυτης προστασίας της
φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά
τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του
ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει, σε πυρήνες εθνικών
δρυµών, σε διατηρητέα µνηµεία της φύσης, σε εθνικά
πάρκα και σε υγρότοπους διεθνούς σηµασίας.

3. Η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων, στα οποία περι-
λαµβάνονται χώροι που προστατεύονται από την κείµε-
νη περιβαλλοντική και αρχαιολογική νοµοθεσία, όπως
αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και οι ζώνες προστασίας
αυτών, καθώς και ιστορικοί τόποι, φυσικά πάρκα και πε-
ριοχές οικοανάπτυξης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τους ειδικότερους όρους και περιορισµούς που θέτουν οι
ν. 998/1979 (Α΄ 289), 1650/1986 (Α΄ 160) και 4858/2021
(Α΄ 220).

4. Η αξιοποίηση δηµοσίων ακινήτων που εµπίπτουν σε
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ενεργείται µόνον εφόσον επι-
τρέπεται από τα υφιστάµενα ειδικά νοµικά καθεστώτα
προστασίας τους και υπό τους όρους και προϋποθέσεις
που θεσπίζουν τα καθεστώτα αυτά.
Β. Γενικές χρήσεις γης
Τα δηµόσια ακίνητα που προβλέπονται στο προηγού-

µενο άρθρο και τα οποία βρίσκονται σε περιοχές εκτός
εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών
προ του 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων
µπορούν να υπάγονται, σύµφωνα µε το γενικό προορι-
σµό ανάπτυξης και αξιοποίησης τους, στις ακόλουθες
γενικές κατηγορίες χρήσεων γης:

1. Τουρισµός - Αναψυχή
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τον του-

ρισµό - αναψυχή, επιτρέπονται:
α) Τουριστικά καταλύµατα (κύρια και µη κύρια, σύνθε-

τα τουριστικά καταλύµατα κ.λπ.)
β) Ειδικές τουριστικές υποδοµές και λοιπές τουριστι-

κές εγκαταστάσεις (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ,
υδροθεραπευτήρια κ.λπ.)
γ) Τουριστικοί λιµένες, όπως µαρίνες, αγκυροβόλια,

καταφύγια τουριστικών σκαφών
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δ) Κατοικία
ε) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπη-

ρεσιών
στ) Καζίνα
ζ) Κοινωνική πρόνοια
η) Αθλητικές εγκαταστάσεις
θ) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
ι) Θρησκευτικοί χώροι
ια) Περίθαλψη
ιβ) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιγ) Εστίαση
ιδ) Αναψυκτήρια
ιε) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
ιστ) Στάθµευση (κτίρια - γήπεδα)
ιζ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιη) Ελικοδρόµιο
ιηα) Κατασκευή µόνιµων εγκαταστάσεων για κινηµα-

τογραφικές παραγωγές (studios)
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει

το γενικό προορισµό του ακινήτου
2. Επιχειρηµατικά Πάρκα
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τα επιχει-

ρηµατικά πάρκα, επιτρέπονται:
α) Οι χρήσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 43

του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)
β) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργα-

νισµοί
γ) Διοίκηση
δ) Κατοικία
ε) Εκπαίδευση
στ) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υ-

πηρεσιών
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
θ) Θρησκευτικοί χώροι
ι) Περίθαλψη
ια) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιβ) Εστίαση
ιγ) Αναψυκτήρια
ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
ιε) Στάθµευση (κτίρια - γήπεδα)
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιζ) Τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές ε-

γκαταστάσεις και υποδοµές
ιη) Ελικοδρόµιο
ιηα) Κατασκευή µόνιµων εγκαταστάσεων για κινηµα-

τογραφικές παραγωγές (studios)
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν µετα-

βάλλει το γενικό προορισµό του ακινήτου.
3. Θεµατικά πάρκα - Εµπορικά κέντρα - Αναψυχή
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τα θεµα-

τικά πάρκα - εµπορικά κέντρα - αναψυχή, επιτρέπονται:
α) Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπη-

ρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέ-
ντρα
β) Κοινωνική πρόνοια
γ) Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργα-

νισµοί
δ) Διοίκηση
ε) Κατοικία
στ) Εκπαίδευση
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
θ) Θρησκευτικοί χώροι

ι) Περίθαλψη
ια) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιβ) Εστίαση
ιγ) Αναψυκτήρια
ιδ) Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής
ιε) Στάθµευση (κτίρια - γήπεδα)
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιζ) Τουριστικά καταλύµατα και λοιπές τουριστικές ε-

γκαταστάσεις και υποδοµές
ιη) Ελικοδρόµιο
ιηα) Κατασκευή µόνιµων εγκαταστάσεων για κινηµα-

τογραφικές παραγωγές (studios)
ιθ) Επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), α-

ποθήκες
κ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν µεταβάλλει

το γενικό προορισµό του ακινήτου.
4. Μεταφορικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλο-

ντικές υποδοµές και λειτουργίες
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό µεταφο-

ρικές, τεχνικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδο-
µές και λειτουργίες, επιτρέπονται µία ή περισσότερες α-
πό τις ακόλουθες χρήσεις:
α) Αεροδρόµια
β) Ελικοδρόµια
γ) Σιδηροδροµικοί σταθµοί
δ) Λιµενικές ζώνες επιβατικής, εµπορικής, αλιευτικής

και τουριστικής δραστηριότητας
ε) Αµαξοστάσια, επισκευαστικές µονάδες και σταθµοί

διαλογής
στ) Χώροι στάθµευσης οχηµάτων
ζ) Κέντρα τεχνικής εξυπηρέτησης οχηµάτων
η) Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων
θ) Μονάδες παραγωγής - διανοµής ηλεκτρικής ενέρ-

γειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλή-
των, απορριµµάτων κ.λπ. και συναφείς εγκαταστάσεις
ι) Επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), απο-

θήκες
ια) Κέντρα δεδοµένων και τεχνολογικής υποστήριξης

επιχειρήσεων και λοιπές συνοδευτικές δραστηριότητες
(Data Centres)
ιβ) Κατασκευή µόνιµων εγκαταστάσεων για κινηµατο-

γραφικές παραγωγές (studios).
4Α. Παραθεριστικό τουριστικό χωριό
Στα ακίνητα που έχουν ως γενικό προορισµό τη δηµι-

ουργία παραθεριστικού τουριστικού χωριού επιτρέπο-
νται οι ακόλουθες χρήσεις:
α) Παραθεριστική κατοικία
β) Τουριστικοί λιµένες (µαρίνες, αγκυροβόλια, κατα-

φύγια τουριστικών σκαφών)
γ) Περίθαλψη
δ) Ξενοδοχεία
ε) Εγκαταστάσεις γκολφ
στ) Αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα, γυµναστήρια

κ.λπ.)
ζ) Κέντρα αναζωογόνησης (spa)
η) Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής
θ) Εµπορικά καταστήµατα
ι) Χώροι συνάθροισης κοινού.
Οι υπό στοιχεία γ΄, η΄, θ΄ και ι΄ χρήσεις επιτρέπονται

µόνο για την εξυπηρέτηση της χρήσης παραθεριστικής
κατοικίας.

5. Δηµόσια ακίνητα µικτών χρήσεων
Στα ακίνητα αυτά επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, λόγω του

µεγέθους, της θέσης, των υφιστάµενων δηµοσίων υπο-
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δοµών ή της γειτνίασής τους µε αυτές ή της ειδικής φύ-
σης του χωρικού προορισµού τους, η ανάµειξη δύο ή πε-
ρισσότερων κατηγοριών χρήσεων γης από αυτές που
προβλέπονται στις προηγούµενες περιπτώσεις του πα-
ρόντος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιτρεπόµενες χρήσεις
γης αναπτύσσονται µε βάση την πολεοδοµική τους λει-
τουργία σε ειδικότερες ζώνες υποδοχής για λόγους ορ-
θολογικής διαχείρισης, προστασίας και οργάνωσης των
ακινήτων και πολεοδοµείται µόνο εκείνο το τµήµα του
δηµοσίου ακινήτου, επί του οποίου αναπτύσσονται κατη-
γορίες χρήσεων γης για τις οποίες κατά τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 12 προβλέπεται πολεοδόµηση.
Γ. Γενικοί όροι δόµησης
1. Ο ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης

για καθεµία από τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης
που προβλέπονται στην παρ. Β΄ ορίζεται ως εξής:
α) Τουρισµός - αναψυχή: 0,2
β) Επιχειρηµατικά πάρκα: 0,3
γ) Θεµατικά πάρκα - εµπορικά κέντρα - αναψυχή: 0,4
δ) Χρήσεις µεταφορικών, τεχνικών, κοινωνικών και πε-

ριβαλλοντικών υποδοµών και λειτουργιών: 0,4
ε) Δηµόσια ακίνητα µικτών χρήσεων: 0,4
στ) Παραθεριστικό - τουριστικό χωριό: 0,2
2. Το ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης για ό-

λες τις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που προβλέπο-
νται στην παρ. Β΄ ορίζεται σε πενήντα τοις εκατό (50%).

3. Το ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων και ε-
γκαταστάσεων ορίζεται κατά ΝΟΚ, εκτός εάν από αρχι-
τεκτονική ή άλλη τεχνική µελέτη τεκµηριώνεται η παρέκ-
κλιση από αυτό, οπότε και µε τα προεδρικά διατάγµατα
του επόµενου άρθρου µπορεί να καθορίζεται, για ορισµέ-
νες κατηγορίες ή περιπτώσεις κτιρίων και εγκαταστάσε-
ων, ύψος µεγαλύτερο από το ανώτατο επιτρεπόµενο. 

4. Για τον υπολογισµό της µέγιστης εκµετάλλευσης
και των λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης, η έκτα-
ση του ακινήτου νοείται ως ενιαίο σύνολο.

5. Είναι δυνατόν ορισµένες από τις χρήσεις γης που ε-
πιτρέπονται σύµφωνα µε την παρ. Β΄, να απαγορεύονται
ή να επιτρέπονται µε ειδικούς όρους και προϋποθέσεις ή
να αφορούν συγκεκριµένες ζώνες ή τµήµατα του ακινή-
του ή και ορόφους κτιρίων και εγκαταστάσεων.

6. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και του αρµόδιου κατά περίπτωση Υ-
πουργού µπορεί να τροποποιείται το περιεχόµενο των
γενικών κατηγοριών χρήσεων γης που προβλέπεται στο
παρόν άρθρο.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να ορίζεται και να
εξειδικεύεται το περιεχόµενο των ειδικότερων χρήσεων
γης που προβλέπονται παραπάνω ανά γενική κατηγορία,
το είδος και το µέγεθος των κτιρίων και εγκαταστάσεων
που µπορούν να χωροθετούνται ανά χρήση, τα όρια και
οι περιορισµοί στις επιφάνειες χρήσεων γης και κάθε
σχετικό θέµα µε τον προσδιορισµό και την ειδική πολεο-
δοµική λειτουργία των χρήσεων.

8. α. Δρόµοι, άλλα τεχνικά έργα ή ρέµατα που διατρέ-
χουν δηµόσια ακίνητα, δεν συνιστούν κατάτµηση αυτών.
Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης, πρέπει να δια-
σφαλίζεται, κατά το στάδιο της πολεοδόµησης ή της χω-
ροθέτησης του οικείου επενδυτικού σχεδίου, η λειτουρ-
γική ενοποίηση των επιµέρους τµηµάτων του ακινήτου
µέσω κατάλληλων τεχνικών έργων. 
β. Μη εγκεκριµένες οδοί, που περιλαµβάνονται σε δη-

µόσια ακίνητα, µπορεί να καταργούνται ή να µετατοπίζο-
νται κατά το σχήµα και τη θέση τους, σύµφωνα µε την
Πολεοδοµική Μελέτη της παρ. 7 του άρθρου 12 ή την έ-
γκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου του άρ-
θρου 13, εφόσον διασφαλίζεται, µέσω νέων οδικών συν-
δέσεων, η πρόσβαση τρίτων, παρακείµενων στην περιο-
χή του ακινήτου, που εξυπηρετούνταν από τις καταργού-
µενες ή µετατοπιζόµενες οδούς.

9. α. Σε δηµόσια ακίνητα µε γενικό προορισµό τον του-
ρισµό - αναψυχή, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των υ-
ποπαρ. 7 και 8 της παρ. Ε΄ του άρθρου 8 του από
6.10.1978 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 538), όπως ισχύ-
ει.
β. Τα αναφερόµενα στην περ. α΄ δεν έχουν εφαρµογή

στα ακίνητα για τα οποία εγκρίνονται, κατά το άρθρο 24
του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανά-
πτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.).
Δ. Δηµόσια ακίνητα αστικού χαρακτήρα
1. Ως δηµόσια ακίνητα αστικού χαρακτήρα, χαρακτηρί-

ζονται τα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικι-
σµών δηµόσια ακίνητα τα οποία, από άποψη θέσης, φυ-
σικής διαµόρφωσης, γειτνίασης και λοιπών συνθηκών,
κρίνονται πρόσφορα προς πολεοδόµηση για οικιστική
χρήση και εν γένει για την πραγµατοποίηση έργων και
προγραµµάτων οικιστικής ανάπτυξης. Στα ακίνητα της
κατηγορίας αυτής επιτρέπονται οι χρήσεις γης των άρ-
θρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 και 13 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114).
Οι µέγιστοι επιτρεπόµενοι συντελεστές δόµησης ανά
χρήση καθορίζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 9 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).

2. Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής, µε τα Ειδικά
Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων
(Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) του άρθρου 12 µπορεί επιπλέον να εγκρί-
νονται και τα οικεία Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής και
να καθορίζονται τα όρια των προς πολεοδόµηση περιο-
χών και των τυχόν πολεοδοµικών ενοτήτων, καθώς και η
πολεοδοµική οργάνωση αυτών, δηλαδή οι ειδικότερες
χρήσεις γης εντός του πλαισίου της εκάστοτε οριζόµε-
νης γενικής χρήσης ανά περιοχή ή πολεοδοµική ενότη-
τα, οι όροι και περιορισµοί δόµησης, η πυκνότητα και ο
συντελεστής δόµησης, τα διαγράµµατα των δικτύων υ-
ποδοµής, καθώς και οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώ-
ροι οι οποίοι πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό πενήντα
τοις εκατό (50% )τουλάχιστον της συνολικής προς πολε-
οδόµηση έκτασης.

3. Στις περιπτώσεις αυτές, τηρούνται ενιαίες διαδικα-
σίες κατάρτισης και έγκρισης των Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. και των
οικείων Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 12. Στη µελέ-
τη της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 ενσωµατώνο-
νται και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την τεκµηρίωση
του οικείου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας µπορεί να εγκρίνονται προδιαγραφές
για την ενιαία σύνταξη των µελετών Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. και
των Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής και να ρυθµίζεται
κάθε σχετική λεπτοµέρεια.

4. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η δηµοσίευση του εγκρι-
τικού προεδρικού διατάγµατος της παρ. 3 του άρθρου 12
έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις δια-
τάξεις του ν.δ. της 17.7/16.8.1923. Μετά την έκδοση του
πιο πάνω εγκριτικού διατάγµατος, εφαρµόζονται αναλό-
γως οι διατάξεις των περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 7 του
άρθρου 12.»
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Άρθρο 24
Χωρικός προορισµός - Επενδυτική ταυτότητα δηµό-
σιων ακινήτων - Τροποποίηση των παρ. 4, 6 και 9 

του άρθρου 12 του ν. 3986/2011

Στο άρθρο 12 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), α) στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 4 περί Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανά-
πτυξης Δηµοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) ορίζεται ότι
και τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΕΠΣ), καθώς και τα
Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΤΠΣ), δύνανται να τροπο-
ποιηθούν µε τα προεδρικά διατάγµατα έγκρισης αυτών,
β) στην παρ. 6 περί δυνατότητας µεταβολής των
Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., προστίθενται ειδικότερες ρυθµίσεις και για
τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επεν-
δύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.), το επιτρεπόµενο ποσοστό µετα-
βολής της έκτασης και των ορίων των Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. της
περ. α) διευρύνεται και επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώ-
σεις, γ) η απόφαση του εβδόµου εδαφίου της περ. β) της
παρ. 9 επικαιροποιείται, και το άρθρο 12 διαµορφώνεται
ως ακολούθως:

«Άρθρο 12
Χωρικός προορισµός - Επενδυτική 
ταυτότητα δηµοσίων ακινήτων 

1. Για τον καθορισµό του χωρικού προορισµού των δη-
µοσίων ακινήτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 του
παρόντος Κεφαλαίου, καταρτίζονται και εγκρίνονται Ει-
δικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων
(Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Με τα σχέδια αυτά οριοθετούνται σε χάρτη κλίµακας

1:5.000 ή άλλης κατάλληλης κλίµακας µε συντεταγµέ-
νες κορυφών, βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύ-
στηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87, όπως αυτό ισχύει, τα προς
αξιοποίηση ακίνητα και καθορίζονται και εγκρίνονται:
α) Ο βασικός χωρικός προορισµός, επενδυτική ταυτό-

τητα, του προς αξιοποίηση ακινήτου, δηλαδή η υπαγωγή
σε µία εκ των γενικών κατηγοριών χρήσεων γης και ό-
ρων δόµησης που ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο.
β) Οι ειδικότερες χρήσεις γης που επιτρέπονται στην

έκταση του προς ανάπτυξη ακινήτου και οι τυχόν πρό-
σθετοι περιορισµοί που αποσκοπούν στον έλεγχο της έ-
ντασης κάθε χρήσης.
γ) Οι ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης του προς α-

ξιοποίηση ακινήτου.
δ) Ειδικές ζώνες προστασίας και ελέγχου στα οριοθε-

τούµενα κατά τα ανωτέρω ακίνητα, εφόσον απαιτείται,
στις οποίες µπορεί να επιβάλλονται ειδικοί όροι και πε-
ριορισµοί στις χρήσεις γης στη δόµηση και στην εγκατά-
σταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών.
ε) Οι περιβαλλοντικοί όροι του σχεδίου, σύµφωνα µε

την κατά νόµο προβλεπόµενη στρατηγική µελέτη περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία καταρτίζεται και δη-
µοσιοποιείται κατά τα οριζόµενα στην επόµενη παρά-
γραφο.

2. Για την έγκριση των σχεδίων της προηγούµενης πα-
ραγράφου υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Φορολο-
γικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών αίτηση από τον κύριο του ακινήτου ή τον
δικαιούχο εµπράγµατου δικαιώµατος ή τον κάτοχο δικαι-
ώµατος περιουσιακής φύσης ή δικαιώµατος διαχείρισης

και εκµετάλλευσης ή τον έλκοντα εξ αυτών δικαιώµατα
ή από το Ταµείο, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Μελέτη στην οποία παρουσιάζεται και αξιολογείται

το υφιστάµενο ρυθµιστικό καθεστώς του προς αξιοποίη-
ση ακινήτου (χωροταξικό, πολεοδοµικό, αναπτυξιακό
κ.λπ.) ιδίως από απόψεως επικαιρότητας, συνέργειας,
συµπληρωµατικότητας και βιωσιµότητας των σχετικών
ρυθµίσεων και τεκµηριώνεται, µε βάση κριτήρια χωροτα-
ξικά, περιβαλλοντικά, χρηµατοοικονοµικά και εµπορικά,
ο βέλτιστος χωρικός προορισµός του (χρήσεις γης, όροι
δόµησης κ.λπ.), ο οποίος συνιστά και τη βασική επενδυ-
τική του ταυτότητα για κάθε µεταγενέστερη πράξη αξιο-
ποίησης, καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις για την εν-
σωµάτωση της σχεδιαζόµενης επένδυσης στην περιβάλ-
λουσα το δηµόσιο ακίνητο περιοχή και τη συµβολή της
στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Ως πε-
ριοχή µελέτης, ευρύτερη του γεωγραφικού πεδίου ε-
φαρµογής του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., προσδιορίζεται τουλάχι-
στον η οικεία δηµοτική ενότητα ή και οι δηµοτικές ενότη-
τες κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3852/2010, οι οποίες τυχόν βρίσκονται σε λειτουργική
εξάρτηση µε αυτήν.
β) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

(ΣΜΠΕ), η οποία συντάσσεται κατά το άρθρο 6 και δηµο-
σιοποιείται κατά το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής από-
φασης (κ.υ.α.) 107017/2006 (Β΄ 1225). Ως αρµόδια αρχή
για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος νόµου νοείται
η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας που ορίζεται στο άρθρο 4
παρ. 1 της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης. Κατά
τη σχετική διαδικασία διαβούλευσης, αντί των υπηρε-
σιών και οργανισµών που ορίζονται στην παρ. 4.1. του
άρθρου 7 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης,
γνωµοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο, το οποίο
είναι επιπλέον αρµόδιο να θέτει στη διάθεση του κοινού,
όποτε του ζητούνται, τις πληροφορίες και τα στοιχεία
του φακέλου ΣΜΠΕ που του διαβιβάζεται από την αρµό-
δια αρχή. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στο άρθρο 7
της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, οι οποίες εί-
ναι άνω των πέντε (5) ηµερών και έως δεκαπέντε (15)  η-
µέρες, µειώνονται κατά πέντε (5) ηµέρες, ενώ όλες οι υ-
πόλοιπες κατά δέκα (10) ηµέρες. Η αρµόδια αρχή διε-
νεργεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τη Στρατηγική Περι-
βαλλοντική Εκτίµηση για τα δηµόσια ακίνητα που υπάγο-
νται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου.

3. Η έγκριση των Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. γίνεται µε προεδρικά
διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και ύστερα από εισήγη-
ση του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποί-
ηση της Δηµόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρ-
θρο 16 του παρόντος.

4. Με τα προεδρικά διατάγµατα της προηγούµενης πα-
ραγράφου µπορεί να τροποποιούνται εγκεκριµένα ΕΠΣ,
ΤΠΣ, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ και άλλα σχέδια χρήσεων γης,
εφόσον η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία για την ο-
λοκληρωµένη ανάπτυξη και την αποτελεσµατική αξιο-
ποίηση των δηµοσίων ακινήτων, ιδίως στις περιπτώσεις
που οι υφιστάµενες ρυθµίσεις και κατευθύνσεις είναι α-
σαφείς ή απορρέουν από ανεπίκαιρα χωροταξικά και πο-
λεοδοµικά σχέδια. Ως ανεπίκαιρα νοούνται ιδίως τα χω-
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ροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια που δεν έχουν υπα-
χθεί σε διαδικασία αξιολόγησης ή/και τροποποίησης ή α-
ναθεώρησης µετά την πάροδο 5 και πλέον ετών από την
έγκριση ή την τελευταία αναθεώρηση ή τροποποίησή
τους.

5. Με όµοια προεδρικά διατάγµατα, και ύστερα από ει-
δικώς αιτιολογηµένη εκτίµηση των πολεοδοµικών, περι-
βαλλοντικών, 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 παρ. 2, ακόµη και κατά παρέκκλιση από
τις τυχόν ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές
χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης, καθώς
και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδοµικού Κανονι-
σµού, εφόσον οι ρυθµίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες
για την εκπλήρωση της αποστολής των πιο πάνω ακινή-
των και δεν αλλοιώνουν τη γενική φυσιογνωµία της πε-
ριοχής και την όλη αισθητική της εικόνα.
Στις περιπτώσεις αυτές, η δηµοσίευση του σχετικού ε-

γκριτικού διατάγµατος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχε-
δίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923.

6. Η µεταβολή της έκτασης, των ορίων και του περιε-
χοµένου του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. και του Ειδικού Σχεδίου Χωρι-
κής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.)
επιτρέπεται µόνον εφόσον τηρηθούν οι διαδικασίες που
προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Ειδικότερα, µε κοινή απόφαση των αρµόδιων οργάνων
των Υπουργείων Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας επιτρέπεται η µεταβολή της έκτασης και των ο-
ρίων του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., χωρίς µεταβολή των συνολικών
χρήσεων και των όρων και περιορισµών δόµησης, ύστε-
ρα από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης
για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας, ενώ για το
Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. επιτρέπεται η µεταβολή της έκτασης και
των ορίων του µε κοινή απόφαση των αρµοδίων οργά-
νων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χωρίς µεταβολή των συ-
νολικών χρήσεων και των όρων και περιορισµών δόµη-
σης, ύστερα από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου
Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας. 
Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου πρέπει

να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η προκύπτουσα, λόγω της µεταβολής των ορίων,

µείωση ή αύξηση της έκτασης του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. ή του
Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%)
της αρχικώς οριοθετηθείσας έκτασης. Για τα
Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. η προς επέκταση έκταση πρέπει να έχει πε-
ριέλθει στην κυριότητα του επενδυτή, πριν από την εισή-
γηση του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκησης για την Αξιο-
ποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας. Όπου προβλέπονται
ζώνες τουρισµού - αναψυχής, η επέκταση του αριθµού
των κλινών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει αντίστοιχα σε
ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθµού των κλι-
νών που ορίζεται µε το προεδρικό διατάγµα του
Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.,
β) δεν περιλαµβάνονται στην περιοχή επεκτάσεως του

Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. εκτάσεις υπαγόµενες σε ειδικά νοµικά κα-
θεστώτα ή εκτάσεις για τις οποίες έχουν καθοριστεί µη
συµβατές µε το Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. χρήσεις γης.

7.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Οικονοµικών και Τουρισµού, που εκδίδε-

ται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο οικείο Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., ε-
γκρίνεται η πολεοδόµηση δηµοσίων ακινήτων που βρί-
σκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλε-
ων και ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των δύο χι-
λιάδων (2.000) κατοίκων και τα οποία προορίζονται για
τη χρήση του παραθεριστικού - τουριστικού χωριού ύ-
στερα από εισήγηση του Κεντρικού Συµβουλίου Διοίκη-
σης για την Αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας. Για
την έκδοση της πιο πάνω απόφασης υποβάλλεται από
τον κύριο του ακινήτου ή τον δικαιούχο εµπράγµατου δι-
καιώµατος ή τον κάτοχο δικαιώµατος περιουσιακής φύ-
σης ή δικαιώµατος διαχείρισης και εκµετάλλευσης ή τον
έλκοντα εξ αυτών δικαιώµατα στη Γενική Γραµµατεία
Φορολογικής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υ-
πουργείου Οικονοµικών πολεοδοµική µελέτη, η οποία
περιλαµβάνει το πολεοδοµικό σχέδιο που συντάσσεται
µε βάση οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό τοπογραφικό
διάγραµµα, τον πολεοδοµικό κανονισµό και έκθεση που
περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόµενες από τη µε-
λέτη ρυθµίσεις. Η πολεοδοµική µελέτη περιέχει τις ειδι-
κότερες χρήσεις γης, εντός του πλαισίου των γενικών
χρήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 11, και τις τυχόν
πρόσθετες απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, τα διαγράµ-
µατα των δικτύων υποδοµής, τους ειδικότερους όρους
και περιορισµούς δόµησης των οικοπέδων, οι οποίοι µπο-
ρεί να ορίζονται ανά οικοδοµικό τετράγωνο ή τµήµα οι-
κοδοµικού τετραγώνου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από
τη διαµόρφωση του εδάφους, την ανάγκη προστασίας
του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλες πο-
λεοδοµικές ανάγκες, καθώς και τους κοινόχρηστους και
κοινωφελείς χώρους που πρέπει να ανέρχονται σε πο-
σοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν(50%) της συνο-
λικής έκτασης της προς πολεοδόµηση περιοχής.
Στη συνολική κατά τα ανωτέρω έκταση της προς πολε-

οδόµηση περιοχής δεν περιλαµβάνεται το τµήµα της επι-
φανείας του παραθεριστικού - τουριστικού χωριού που
προορίζεται για τη δηµιουργία γηπέδου ή γηπέδων
γκολφ. Το τµήµα αυτό διαµορφώνεται λειτουργικά, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στις εκάστοτε ισχύουσες προδια-
γραφές γηπέδων γκολφ, ενώ οι επιφάνειες των πάσης
φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτούνται κα-
τά τις ανωτέρω προδιαγραφές για τη δηµιουργία γηπέ-
δου γκολφ, προσµετρώνται στη µέγιστη επιτρεπόµενη
δόµηση που ορίζεται από το οικείο Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. για το
παραθεριστικό - τουριστικό χωριό.
Ο µέσος συντελεστής δόµησης στο σύνολο των οικο-

δοµήσιµων χώρων του δηµοσίου ακινήτου δεν επιτρέπε-
ται να υπερβαίνει το µηδέν κόµµα τέσσερα τοις εκατό
(0,4%).
β. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης

της περ. α΄, ο κύριος της επένδυσης υποχρεούται να
διαθέσει αµελλητί την απαιτούµενη από την πολεοδοµι-
κή µελέτη έκταση για τη δηµιουργία των κοινοχρήστων
και κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων. Διατάξεις οι
οποίες αφορούν στην εισφορά σε γη και χρήµα δεν ε-
φαρµόζονται στις περιπτώσεις πολεοδόµησης µε βάση
την παράγραφο αυτή.
γ. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε

πρωτοβουλία και ευθύνη του κυρίου της επένδυσης. Με-
τά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, ο κύριος της
επένδυσης προβαίνει στην εκτέλεση των έργων διαµόρ-
φωσης του χώρου, καθώς και στην εκτέλεση των έργων
υποδοµής, όπως αυτά προβλέπονται στην πολεοδοµική
µελέτη. Η συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του
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κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµού, καθώς και η συντή-
ρηση των έργων υποδοµής, του κυκλοφοριακού δικτύου
και των χώρων πρασίνου, γίνεται αποκλειστικά µε επιµέ-
λεια, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου της επένδυσης κατά
παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης. Ο κύριος της επέν-
δυσης κατά τη µεταβίβαση των ακινήτων ή την παραχώ-
ρηση εµπραγµάτων ή ενοχικών δικαιωµάτων επί αυτών
σε τρίτους κατανέµει µε συµβατικούς όρους αναλογικά
το κόστος συντήρησης του κοινόχρηστου τεχνικού εξο-
πλισµού, των έργων υποδοµής, του κυκλοφοριακού δι-
κτύου και των χώρων πρασίνου.
δ. Η από τον κύριο της επένδυσης µεταβίβαση προς

τρίτους εµπραγµάτων και ενοχικών δικαιωµάτων επί των
οικοπέδων και κτιρίων που κατασκευάζονται µέσα στα α-
κίνητα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή επιτρέ-
πεται µόνον µετά την ολοκλήρωση των βασικών κοινο-
χρήστων έργων υποδοµής (ύδρευσης, αποχέτευσης, η-
λεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών κ.λπ.), η οποία πιστο-
ποιείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Φορολογι-
κής Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονοµικών. Η πιο πάνω απόφαση µνηµονεύεται στη
σχετική πράξη µεταβίβασης ή παραχώρησης οποιουδή-
ποτε ενοχικού ή εµπραγµάτου δικαιώµατος από τον κύ-
ριο της επένδυσης.
Στις περιπτώσεις ακινήτων, στα οποία προβλέπονται

περισσότερες της µιας ζώνες υποδοχής παραθεριστικού
- τουριστικού χωριού, µπορεί να προβλέπεται στην οι-
κεία πολεοδοµική µελέτη η δυνατότητα τµηµατικής ολο-
κλήρωσης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδοµής
ανά ζώνη υποδοχής, εφόσον τεκµηριώνεται η λειτουργι-
κή αυτοτέλεια της κάθε ζώνης. Σε περίπτωση που η χρή-
ση του παραθεριστικού - τουριστικού χωριού αναπτύσ-
σεται στο σύνολο του δηµοσίου ακινήτου ή σε µία ζώνη
υποδοχής, είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία πο-
λεοδοµική µελέτη η δυνατότητα τµηµατικής ολοκλήρω-
σης των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδοµής κατά
φάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι η κάθε, αυτοτελής χρο-
νικά, φάση εκτέλεσης των έργων υποδοµής θα αντιστοι-
χεί σε πολεοδοµική ενότητα επιφάνειας πενήντα (50)
στρεµµάτων τουλάχιστον. Στις παραπάνω περιπτώσεις,
επιτρέπεται η µεταβίβαση εµπραγµάτων και ενοχικών δι-
καιωµάτων προς τρίτους σε κάθε ζώνη υποδοχής ή σε
κάθε πολεοδοµική ενότητα, για την οποία ολοκληρώνο-
νται τα έργα υποδοµής, µετά την πιστοποίηση των σχετι-
κών εργασιών από τον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικής
Πολιτικής και Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.
ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος

και Ενέργειας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων µπορεί να εγκρίνεται η πολεοδόµηση δηµοσίων α-
κινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός εγκεκριµέ-
νων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισµών προ του 1923 ή
κάτω των 2.000 κατοίκων και τα οποία προορίζονται για
τη χρήση του επιχειρηµατικού πάρκου. Ο µέσος συντε-
λεστής δόµησης στο σύνολο των οικοδοµήσιµων χώρων
του δηµοσίου ακινήτου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
µηδέν έξι (0,6). Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά
οι περ. α΄ έως και δ΄.
στ. Με τις αποφάσεις των περ. α΄ και ε΄ µπορεί επι-

πλέον να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των
έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιηθούν
στην υπό πολεοδόµηση περιοχή ή στην πολεοδοµική ε-
νότητα, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινόχρηστων
έργων υποδοµής, όπως αυτά προβλέπονται στην Πολεο-
δοµική Μελέτη, ύστερα από υποβολή ενιαίας, για το σύ-

νολο των υπό πραγµατοποίηση έργων, Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων και τήρηση της διαδικασίας
που ορίζεται στις παρ. 2β και 3 του άρθρου 3 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), πλην των υποπερ. στστ΄ και ζζ΄.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις έγκρισης των σχε-
τικών Πολεοδοµικών Μελετών επέχουν και θέση χωρο-
θέτησης επενδυτικού σχεδίου κατά την έννοια του άρ-
θρου 13.
ζ. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις µπορεί επιπροσθέ-

τως να εγκρίνονται και οι τυχόν απαιτούµενοι ειδικότε-
ροι όροι και µέτρα για την προστασία και ανάδειξη µνη-
µείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών
στοιχείων και συνόλων που ενδέχεται να υπάρχουν στις
περιοχές που πολεοδοµούνται, ύστερα από υποβολή
των κατά περίπτωση απαιτούµενων µελετών και γνώµη
των αρµοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στις περιπτώσεις αυτές,
στην έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων συµπράττει και ο
Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού.
η. Ειδικώς, στις περιπτώσεις τουριστικών - παραθερι-

στικών χωριών, µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της
περ. α΄ µπορεί να εγκρίνεται επιπλέον και η χωροθέτηση
των τουριστικών λιµένων ή τουριστικών λιµενικών εγκα-
ταστάσεων που έχουν προβλεφθεί στο οικείο
Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλο-
ντικών όρων αυτών, ύστερα από υποβολή των δικαιολο-
γητικών που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 2160/1993 (Α΄ 118), όπως ισχύει, προκειµένου περί
µαρινών ή των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ.
4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προκει-
µένου περί τουριστικών αγκυροβολίων, καταφυγίων του-
ριστικών σκαφών και τουριστικών λιµενικών εγκαταστά-
σεων.
θ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να εγκρίνονται
προδιαγραφές για τη σύνταξη των Πολεοδοµικών Μελε-
τών της παρούσας παραγράφου και να ρυθµίζεται κάθε
σχετική λεπτοµέρεια.

8. Κατά την κατάρτιση Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. για δηµόσια εκτός
σχεδίου ακίνητα που περιβάλλονται από εγκεκριµένα
σχέδια πόλεως ή ρυµοτοµικά σχέδια ή πολεοδοµικές µε-
λέτες, µπορεί να εφαρµόζονται οι χρήσεις γης και οι ό-
ροι και περιορισµοί δόµησης που ορίζονται από το οικείο
ΓΠΣ για την πολεοδοµική ενότητα ή περιοχή στην οποία
ανήκει το υπό αξιοποίηση ακίνητο, εφόσον συνάδουν µε
το χωρικό προορισµό του ακινήτου, όπως αυτός τεκµη-
ριώνεται στη µελέτη της περ. α΄ της παρ. 2, και δεν αλ-
λοιώνουν τη γενική φυσιογνωµία της πολεοδοµικής ενό-
τητας ή περιοχής στην οποία εντάσσεται το ακίνητο. Ε-
άν το ΓΠΣ δεν εκτείνεται στην περιοχή του πιο πάνω ακι-
νήτου, τότε δύνανται να εφαρµόζονται οι όροι και περιο-
ρισµοί δόµησης και οι χρήσεις γης που ισχύουν σε γειτο-
νιάζουσα πολεοδοµική ενότητα του εγκεκριµένου σχεδί-
ου, εφόσον συνάδουν µε την αποστολή και την κατά
προορισµό χρήση του ακινήτου και δεν αλλοιώνουν τη
γενική φυσιογνωµία της ευρύτερης περιοχής. Εάν σε πε-
ρισσότερες γειτνιάζουσες πολεοδοµικές ενότητες του
εγκεκριµένου σχεδίου εφαρµόζονται διαφορετικοί όροι
και περιορισµοί δόµησης και χρήσεις γης, εφαρµόζονται
εκείνοι που συµφωνούν περισσότερο µε την κατά προο-
ρισµό χρήση του ακινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές, η δη-
µοσίευση του προεδρικού διατάγµατος της παρ. 3 επέχει
θέση έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του
ν.δ. 17.7/16.8.1923.
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8Α. Στα ακίνητα της παρ. 8 είναι δυνατή η µετατροπή
της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήµα, υπό τη συν-
δροµή των προϋποθέσεων της παρ. 7 του άρθρου 8 του
ν. 1337/1983 (Α΄ 33), η οποία τεκµηριώνεται από τη µε-
λέτη της περ. α΄ της παρ. 2, η οποία περιέχει ειδικώς αι-
τιολογηµένη εκτίµηση των πολεοδοµικών, περιβαλλοντι-
κών, αρχιτεκτονικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών
και επιπτώσεων από την επιδιωκόµενη επένδυση. Εάν το
ακίνητο της επένδυσης βρίσκεται επί περιοχής εντός ε-
γκεκριµένων ΓΠΣ, που ορίζονται ως περιοχές ΒΙΠΑ -
ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, η απαιτούµενη εισφορά σε γη υ-
πολογίζεται σύµφωνα µε την περ. ζ΄ της παρ. 4 του άρ-
θρου 8 του ν. 1337/1983 ανεξαρτήτως των προτεινόµε-
νων νέων χρήσεων που εµπεριέχονται στο οικείο
Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε..

9.α. Τα προεδρικά διατάγµατα του παρόντος µπορεί να
περιέχουν ρυθµίσεις και για τις συνεχόµενες προς το
δηµόσιο ακίνητο ζώνες αιγιαλού και παραλίας µε σκοπό
τη δηµιουργία τουριστικών λιµένων ή τουριστικών λιµε-
νικών εγκαταστάσεων του άρθρου 14Α που στη συνέ-
χεια χωροθετούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 13.
Στις περιπτώσεις αυτές, µε τις κοινές υπουργικές απο-
φάσεις του άρθρου 13 εγκρίνονται επιπλέον και τα προ-
τεινόµενα λιµενικά έργα για τη δηµιουργία των τουριστι-
κών λιµένων ή τουριστικών λιµενικών εγκαταστάσεων,
οι απαιτούµενες προσχώσεις και έργα εκσκαφής για τη
διάνοιξη εσωτερικών λιµενολεκανών, καναλιών ή/και
προστατευτικών νησίδων, τα αναγκαία έργα υποδοµής,
καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα κτίρια επί της χερσαί-
ας ζώνης, ύστερα από υποβολή των δικαιολογητικών
που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προκειµένου περί µαρινών, ή
των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ. 4 του άρ-
θρου 34 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προκειµένου πε-
ρί τουριστικών αγκυροβολίων, καταφυγίων τουριστικών
σκαφών και τουριστικών λιµενικών εγκαταστάσεων. Στις
πιο πάνω περιπτώσεις, στην έκδοση των αποφάσεων του
άρθρου 13 συµπράττει και ο Υπουργός Τουρισµού.
β. Για τουριστικούς λιµένες, που αξιοποιούνται αυτο-

τελώς από το Ταµείο, το τελευταίο δύναται να κινεί τη
διαδικασία χωροθέτησης, επέκτασης ή τροποποίησής
τους σύµφωνα µε το άρθρο 31 και το άρθρο 34 του
ν. 2160/1993. Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή χρήσης
τµήµατος ζώνης υφιστάµενου λιµένα ή/και επέκταση αυ-
τού σε τουριστικό λιµένα. Για τη σύνταξη της ΣΜΠΕ ε-
φαρµόζεται το άρθρο 12 της παρ. 2 της περ. β΄ του πα-
ρόντος. Το προεδρικό διάταγµα της περ. γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 προτείνεται και από τον
Υπουργό Οικονοµικών, ενώ οι κοινές υπουργικές αποφά-
σεις της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 και της παρ.
5 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 υπογράφονται και από
τον Υπουργό Οικονοµικών. Για τους τουριστικούς λιµέ-
νες της παρούσας περίπτωσης η Διεύθυνση Τουριστικών
Λιµένων του Υπουργείου Τουρισµού θεωρεί κατ’ απόλυ-
τη προτεραιότητα τοπογραφικά και βυθοµετρικά δια-
γράµµατα υφιστάµενης κατάστασης, τα οποία φέρουν ε-
πισηµειωµένη υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος µελε-
τητή.
Αντί του οικείου Δήµου κατά το άρθρο 31 παρ. 3 του

ν. 2160/1993 και το άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 2160/1993
γνωµοδοτεί το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο. Σε περί-
πτωση που για λόγους σφαιρικής εκτίµησης των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων απαιτείται για τη χωροθέτηση
τουριστικού λιµένα να προηγηθεί η τήρηση της διαδικα-

σίας και η έγκριση είτε Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου ή προγράµµατος είτε
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου για
ευρύτερη περιοχή των προς παραχώρηση λιµενικών ε-
γκαταστάσεων, αρµόδια αρχή για την έκδοσή τους είναι
η αρµόδια υπηρεσία περιβάλλοντος του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, ανεξαρτήτως της κατάταξης
του έργου στην υποκατηγορία Α1 ή Α2 της υπό στοιχεία
ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 απόφασης (Β΄ 2471). Το ΤΑΙ-
ΠΕΔ δύναται να κινεί τη διαδικασία της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και για τις ευρύτερες λιµενικές εγκατα-
στάσεις. Τα δύο προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται και
σε εκκρεµείς διαδικασίες χωροθέτησης και περιβαλλο-
ντικής αδειοδότησης τουριστικών λιµένων.

10. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του
εγκρινόµενου µε αυτό συντελεστή δόµησης εξασφαλί-
ζεται υποχρεωτικά µε την έκδοση Τίτλου Εισφοράς Πε-
ριβαλλοντικού Ισοζυγίου και την αντιστοίχισή του µε Τίτ-
λο Μεταφοράς Συντελεστή Δόµησης µέσω της Τράπε-
ζας Δικαιωµάτων Δόµησης και Κοινόχρηστων Χώρων.»

Άρθρο 25
Δικαίωµα επιφανείας επί δηµοσίων κτηµάτων - Ορισµοί

- Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 18 
του ν. 3986/2011

Στον ορισµό των δηµοσίων κτηµάτων που έχουν δικαί-
ωµα επιφάνειας, του πρώτου εδαφίου της περ. 4 του άρ-
θρου 18 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), περιλαµβάνονται και
τα ακίνητα που ανήκουν σε εκκλησιαστικά ιδρύµατα ι-
διωτικού δικαίου, και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:

«4. «Δηµόσια κτήµατα» είναι τα ακίνητα οποιασδήποτε
φύσης που ανήκουν στο ελληνικό Δηµόσιο, σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε εταιρείες και δηµόσιες ε-
πιχειρήσεις, των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ
ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στο Δηµόσιο ή σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, σε δηµόσιους οργανισµούς
µε µορφή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή και σε
εταιρίες που αποκτούν τα ακίνητα των παραπάνω φορέ-
ων µε σκοπό την εκµετάλλευσή τους, καθώς και στα ε-
ποπτευόµενα από το Κράτος εκκλησιαστικά ιδρύµατα ι-
διωτικού δικαίου, που ιδρύονται µε προεδρικό διάταγµα
και επί των οποίων η επένδυση χαρακτηρίζεται ως στρα-
τηγική σύµφωνα µε το οικείο νοµοθετικό καθεστώς. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να επεκτεί-
νεται η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφα-
λαίου και σε ακίνητα κληροδοτηµάτων.»

Άρθρο 26
Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας - Προσθήκη περ. γ΄ 
στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014

Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014 (Α΄155),
περί δηµιουργίας ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας, προστί-
θεται περ. γ΄ και το άρθρο 18 διαµορφώνεται ως εξής: 

1.α. Η δηµιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέ-
πεται και µε µετατροπή υφιστάµενων ξενοδοχείων ε-
ντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οι-
κισµών πριν από το έτος 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων
(2.000) κατοίκων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου αυτού, εφόσον:
αα) έχουν κατασκευαστεί νόµιµα ή έχουν υπαχθεί στις

ρυθµίσεις των άρθρων 5 έως 7 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62),
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του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄209) και του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174) και
αβ) διαθέτουν σε ισχύ ή διέθεταν Ειδικό Σήµα Λειτουρ-

γίας (Ε.Σ.Λ.) και έχουν παύσει τη λειτουργία τους.
β. Η δηµιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέ-

πεται στις Ζώνες Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού Αγ. Κοσµά του ν. 4062/2012 (Α΄ 70). Στις πε-
ριοχές αυτές, για τη σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών ε-
πί των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας δεν έχει εφαρµογή η
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232).
γ. Η δηµιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας επιτρέ-

πεται και στις ζώνες ανάπτυξης τουρισµού - αναψυχής,
των περιοχών οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών
δραστηριοτήτων, οι οποίες εγκρίνονται µε τα Ειδικά Σχέ-
δια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
(Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) του άρθρου 11 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) ή
του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204). Στις περιοχές
αυτές, για τη σύσταση διηρηµένων ιδιοκτησιών επί των
ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας δεν έχει εφαρµογή η παρ. 2
του άρθρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α΄ 232), περί σύστα-
σης διηρηµένων ιδιοκτησιών.

Άρθρο 27
Προέγκριση οικοδοµικής άδειας για τις Στρατηγικές

επενδύσεις - Τροποποίηση των παρ. 3, 5 και 9 
του άρθρου 35 του ν. 4495/2017

Στο άρθρο 35 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), α) στην παρ.
3, περί προέγκρισης οικοδοµικών αδειών, προστίθεται
τελευταίο εδάφιο, β) στην παρ. 4 περί εξαίρεσης των
Στρατηγικών Επενδύσεων από τη διαδικασία προέγκρι-
σης αφαιρούνται οι επενδύσεις που υπάγονται στους
ν. 3894/2010 (Α΄ 204) και 4608/2019 (Α΄ 66), γ) η παρ. 5
βελτιώνεται νοµοτεχνικά, δ) το αντικείµενο της εξουσιο-
δότησης της παρ. 9 εξειδικεύεται περαιτέρω και το άρ-
θρο 35 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 35
Προέγκριση οικοδοµικής άδειας - 

Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδοµι-
κής άδειας είναι υποχρεωτική για τις κατηγορίες ένα (1)
και δύο (2) του άρθρου 36 και προαιρετική για την κατη-
γορία τρία (3) του ιδίου άρθρου.
Η διαδικασία προέγκρισης άδειας αναθεώρησης είναι

υποχρεωτική, εφόσον αφορά σε µεταβολή των πολεοδο-
µικών µεγεθών κάλυψης, δόµησης και όγκου.

2. Κατ’ εξαίρεση, η προέγκριση οικοδοµικής άδειας εί-
ναι υποχρεωτική στις εξής περιπτώσεις:
α) σε νεοαναγειρόµενα κτίρια µε επιφάνεια που προ-

σµετράται στη δόµηση µεγαλύτερη των τριών χιλιάδων
(3.000) τ.µ. και προσθηκών σε υφιστάµενα κτίρια µε συ-
νολική προκύπτουσα επιφάνεια προσµετρούµενη στη
δόµηση µεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000) τ.µ.,
β) όπου προβλέπεται η έκδοση οικοδοµικής άδειας α-

πό άλλες υπηρεσίες, πλην της Υπηρεσίας Δόµησης
(Υ.ΔΟΜ.), η προέγκριση δόµησης είναι υποχρεωτική και
χορηγείται από την οικεία Υ.ΔΟΜ.,
γ) για την κατασκευή µόνιµων κτιριακών εγκαταστάσε-

ων, έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής ση-
µασίας ή και έργων που άπτονται ειδικού ελέγχου ως
προς τους όρους δόµησης, καθώς και στις περιπτώσεις
κτιρίων επιφάνειας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) τ.µ..

3. Η προέγκριση εκδίδεται αποκλειστικά από την οι-
κεία Υ.ΔΟΜ., εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ει-
δικότερες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπογρα-
φικό διάγραµµα ελέγχεται από την οικεία Υ.ΔΟΜ. και
διαβιβάζεται στην αρµόδια για την έκδοση της προέγκρι-
σης υπηρεσία. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν εντα-
χθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις σύµφωνα µε το οικείο
νοµοθετικό πλαίσιο περί στρατηγικών επενδύσεων, κα-
θώς και για τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υπο-
βληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επεν-
δύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρµογή
του ιδίου ως άνω νοµοθετικού πλαισίου, η προέγκριση
εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύ-
σεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

4. Δεν απαιτείται προέγκριση για τις επενδύσεις, οι ο-
ποίες έχουν υπαχθεί ή υπάγονται στον ν. 3986/2011
(Α΄ 152).

5. Για την έκδοση της προέγκρισης οικοδοµικής άδειας
υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), τα εξής δι-
καιολογητικά και µελέτες:
α) αίτηση του κυρίου του έργου ή του έχοντος νόµιµο

δικαίωµα, µε τις δηλώσεις αναθέσεων αναλήψεων και ε-
πιβλέψεων µελετών,
β) τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό

σύστηµα συντεταγµένων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
προδιαγραφές,
γ) διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες

προδιαγραφές,
δ) τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιο-

κτησίας ή κτηµατολογικό φύλλο ή απόσπασµα κτηµατο-
λογικού διαγράµµατος για κάθε ακίνητο,
ε) αποδεικτικά στοιχεία νοµιµότητας των υφιστάµε-

νων κτισµάτων,
στ) τεχνική έκθεση που να περιγράφει µε ακρίβεια το

έργο, τα µεγέθη και τις χρήσεις.
6. Η προέγκριση της οικοδοµικής άδειας ή άδειας ανα-

θεώρησης χορηγείται µετά από έλεγχο της πληρότητας
των δικαιολογητικών και µελετών που υποβάλλονται,
σύµφωνα µε την παρ. 5.
Ο έλεγχος των παραπάνω πραγµατοποιείται ως εξής:
α) Ο έλεγχος ως προς την πληρότητα υποβολής των α-

παιτούµενων δικαιολογητικών, µελετών και στοιχείων
της παρ. 5 διενεργείται εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας
από την ηµεροµηνία υποβολής τους.
β) Ο έλεγχος του τίτλου ιδιοκτησίας για τη διαπίστωση

της αρτιότητας, οικοδοµησιµότητας και του χρόνου κα-
τάτµησης του οικοπέδου ή γηπέδου και του τοπογραφι-
κού διαγράµµατος ως προς την τήρηση των γενικών και
ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων και προδιαγραφών, κα-
θώς και έλεγχος των στοιχείων που περιλαµβάνονται σ’
αυτό, διενεργείται εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών, από
την ηµεροµηνία έγκρισης της πληρότητας των δικαιολο-
γητικών.
Οι κύριοι ή οι έχοντες νόµιµο δικαίωµα έκδοσης οικο-

δοµικής άδειας ή άδειας αναθεώρησης δηλώνουν ενυπο-
γράφως στο τοπογραφικό διάγραµµα τα όρια των οικο-
πέδων τους και ευθύνονται για την ακρίβεια της δήλω-
σής τους.
Στην περίπτωση διαπίστωσης από την Υ.ΔΟΜ. ελλεί-

ψεων ή λαθών στο τοπογραφικό διάγραµµα, ενηµερώνε-
ται ο διαχειριστής της υποβληθείσας αίτησης µέσω του
πληροφοριακού συστήµατος, προκειµένου να προβεί
στις απαραίτητες συµπληρώσεις ή διορθώσεις εντός
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προθεσµίας δύο (2) µηνών, άλλως η αίτηση µε τον συ-
νηµµένο φάκελο µε τις µελέτες και τα στοιχεία τίθεται
στο αρχείο του πληροφοριακού συστήµατος. Τυχόν πα-
ρατηρήσεις ή υπόδειξη ελλείψεων ή λαθών στο τοπο-
γραφικό διάγραµµα που γίνονται από την Υ.ΔΟΜ. άπαξ
και µετά τις συµπληρώσεις ή διορθώσεις αυτών από τον
µηχανικό και την ενηµέρωση από τον διαχειριστή της υ-
ποβληθείσας αίτησης στο πληροφοριακό σύστηµα, η
Υ.ΔΟΜ. εγκρίνει το τοπογραφικό διάγραµµα εντός δύο
(2) εργάσιµων ηµερών.
γ) Ο έλεγχος του διαγράµµατος κάλυψης και του τυ-

χόν απαιτούµενου σχετικού εντύπου εισφοράς της εξα-
γοράς θέσεων στάθµευσης ως προς την τήρηση των γε-
νικών και ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων και προδια-
γραφών των απαιτούµενων στοιχείων, που περιγράφο-
νται στο άρθρο 39, καθώς και των αποδεικτικών στοιχεί-
ων νοµιµότητας υφιστάµενων κτισµάτων στο οικόπεδο ή
γήπεδο, τα οποία προσκοµίζονται µε ευθύνη του µελετη-
τή µηχανικού, διενεργείται εντός έξι (6) εργάσιµων ηµε-
ρών, από την ηµεροµηνία έγκρισης του τοπογραφικού
διαγράµµατος.
Ο έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων νοµιµότητας

υφιστάµενων κτισµάτων στο οικόπεδο ή γήπεδο, αφορά
στην ταυτοποίηση των στοιχείων που περιλαµβάνονται
στις ήδη εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, καθώς και στις
τυχόν δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών και
περιορίζεται στην ορθή αντιστοίχιση των αναγραφόµε-
νων µεγεθών που περιέχονται στα σχέδια των ήδη εκδο-
θεισών οικοδοµικών αδειών και τα σχέδια που συνοδεύ-
ουν δηλώσεις υπαγωγής σε νόµους αυθαιρέτων, µε αυτά
που αποτυπώνονται στο διάγραµµα κάλυψης.
Αν η Υ.ΔΟΜ. διαπιστώσει ελλείψεις ή λάθη στο διά-

γραµµα κάλυψης, ενηµερώνεται ο διαχειριστής της αίτη-
σης µέσω του πληροφοριακού συστήµατος, προκειµένου
να προβεί στις απαραίτητες συµπληρώσεις ή διορθώσεις
εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών, άλλως η υποβαλλόµε-
νη αίτηση µε τον συνηµµένο φάκελο τίθεται στο αρχείο
του πληροφοριακού συστήµατος. Τυχόν παρατηρήσεις ή
διορθώσεις ελλείψεων ή λαθών στο διάγραµµα κάλυψης
γίνονται από την Υ.ΔΟΜ. άπαξ και µετά τις συµπληρώ-
σεις ή διορθώσεις αυτών από τον µηχανικό και την ενη-
µέρωση από τον διαχειριστή της υποβληθείσας αίτησης
στο πληροφοριακό σύστηµα, η Υ.ΔΟΜ. εγκρίνει το διά-
γραµµα κάλυψης εντός τεσσάρων (4) ηµερών.
δ) Η έκδοση της διοικητικής πράξης, καθώς και ο καθο-

ρισµός των απαραίτητων απαιτούµενων µελετών, εγκρί-
σεων και λοιπών δικαιολογητικών που πρέπει να κατατε-
θούν για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας διενεργού-
νται εντός µίας (1) εργάσιµης ηµέρας.
Ο έλεγχος των απαιτούµενων στοιχείων για προέγκρι-

ση της οικοδοµικής άδειας γίνεται από εξουσιοδοτηµέ-
νους από τον Προϊστάµενο της Υ.ΔΟΜ. υπαλλήλους δι-
πλωµατούχους µηχανικούς Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και από πτυχιούχους µηχανικούς τε-
χνολογικής εκπαίδευσης.

7. Η προέγκριση εκδίδεται ύστερα από έλεγχο της αρ-
µόδιας Υ.ΔΟΜ., εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών, από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης,
συνοδευόµενη µε τις απαιτούµενες µελέτες και τα ανα-
γκαία στοιχεία, σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν ελ-
λείψεις κατά τον έλεγχο. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελ-
λείψεων ή λαθών, το χρονικό διάστηµα από την ενηµέ-
ρωση του διαχειριστή για τις παρατηρήσεις της Υ.ΔΟΜ.
έως την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων συµπλήρω-

σης των ελλείψεων από τον µηχανικό δεν προσµετράται
στις προθεσµίες της παρ. 7. Αν ο υπάλληλος, που έχει ε-
ξουσιοδοτηθεί για τον έλεγχο, δεν εκδώσει την προέ-
γκριση, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ελέγχεται πειθαρχικά
από το αρµόδιο Εποπτικό Συµβούλιο του άρθρου 156 του
ν. 4389/2016 (Α΄94), στο οποίο διαβιβάζεται ο φάκελος
µε ευθύνη του Διευθυντή της αρµόδιας Υ.ΔΟΜ.. Αιτή-
σεις για προέγκριση οικοδοµικής άδειας ή αναθεώρησης
αδείας που δεν εκδίδονται εντός του χρονικού διαστή-
µατος έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονι-
κής υποβολής τους, απορρίπτονται και τίθενται στο αρ-
χείο του πληροφοριακού συστήµατος.

8. Η προέγκριση χορηγείται αν δεν διαπιστωθούν ελ-
λείψεις ή λάθη ή αν η συµµόρφωση µε τις παρατηρήσεις
που έχουν διατυπωθεί στο ηλεκτρονικό φύλλο ελέγχου,
γίνει εντός της οριζόµενης προθεσµίας. Η πράξη προέ-
γκρισης αναρτάται αµελλητί στο διαδίκτυο. Εάν, εντός
των προβλεποµένων προθεσµιών, δεν διενεργηθεί έλεγ-
χος από εξουσιοδοτηµένο υπάλληλο, ο έλεγχος διενερ-
γείται από τον Προϊστάµενο της Υ.ΔΟΜ. εντός αντίστοι-
χου χρονικού διαστήµατος. Δύναται ο διαχειριστής της
αίτησης να ενηµερώνει το πληροφοριακό σύστηµα για
τυχόν µη τήρηση των προβλεποµένων από το παρόν άρ-
θρο προθεσµιών, αιτούµενος την ενηµέρωση των αρµο-
δίων φορέων. Ο διαχειριστής του πληροφοριακού συστή-
µατος υποχρεούται να ενηµερώνει για τυχόν µη τήρηση
των προβλεποµένων από το παρόν άρθρο προθεσµιών
τους αρµόδιους φορείς.

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, µπορεί να καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε
τον έλεγχο των στοιχείων και τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά που υποβάλλονται για τις απαιτούµενες εγκρί-
σεις, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δικαιο-
λογητικών, καθώς και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 28
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζε-
ται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρ. 4 του άρθρου 7 σχετικά µε την υποχρέωση του φο-
ρέα της επένδυσης, για την οποία εγκρίνεται Ειδικό Σχέ-
διο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
(Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.), να εφαρµόζει σχέδιο αρχών βιώσιµης α-
νάπτυξης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ως άνω άρ-
θρο. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζο-
νται οι τρόποι άσκησης των αρµοδιοτήτων των πιστοποι-
ηµένων αξιολογητών, η διαδικασία ανάθεσης και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρ.
8 του άρθρου 9.

3. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.) εξειδικεύονται περαιτέρω τα
στοιχεία του φακέλου της επενδυτικής πρότασης, ιδίως
ως προς το περιεχόµενο του επιχειρησιακού σχεδίου,
της οικονοµικής µελέτης, της µελέτης σκοπιµότητας και
της µελέτης συνεπειών της επένδυσης και ρυθµίζονται
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οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας υποβολής φακέλου του
φορέα επένδυσης του άρθρου 12. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού για
την εφαρµογή του άρθρου 14 καθορίζεται κάθε ειδικό
θέµα σχετικά µε:
α) τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης,
β) το περιεχόµενο της διακήρυξης, δηλαδή τις τεχνι-

κές και λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις του
έργου, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συµµετοχής,
την απαιτούµενη εµπειρία, τη διαδικασία και το χρονο-
διάγραµµα υποβολής της προσφοράς, το περιεχόµενο
της προσφοράς, τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλο-
γής, τις διαδικασίες µεταβολής στοιχείων του διαγωνι-
σµού µέσω τευχών µεταβολών, καθώς και οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο σύµφωνα µε τους κανό-
νες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ανάγκες της επέν-
δυσης,
γ) τη µέγιστη επιτρεπτή διάρκεια προετοιµασίας του

φακέλου δηµοπράτησης,
δ) την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των δια-

γωνιζοµένων, µέσω των ελάχιστων τεχνικών και λει-
τουργικών απαιτήσεων της επένδυσης, οι οποίες είναι α-
ποκλειστικά ποσοτικοποιηµένες και µαθηµατικά εκπε-
φρασµένες,
ε) τον αριθµό και το ακριβές περιεχόµενο των φακέ-

λων και των υποφακέλων των προσφορών, µε τους οποί-
ους οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά
τους και την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά,
στ) τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, και
ζ) τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων, αντιρρήσεων ή

προσφυγών κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων εξειδικεύονται τα κριτήρια και τα στοιχεία των παρ.
3 και 4 του άρθρου 15, προβλέπονται συγκεκριµένοι ποι-
οτικοί δείκτες και η βαρύτητά τους, και ρυθµίζεται κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία α-
ξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται ετησίως το πο-
σό των ενισχύσεων ανά πηγή χρηµατοδότησης, που χο-
ρηγείται στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις δια-
τάξεις του παρόντος. Με όµοια απόφαση µπορεί να ανα-
προσαρµόζονται τα ως άνω ποσά κατά τη διάρκεια του έ-
τους.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ρυθµίζονται θέµατα, τα οποία αφορούν στο ποσό
των ενισχύσεων, που χορηγείται για την εφαρµογή του
άρθρου 16, στους επιµέρους όρους και προϋποθέσεις υ-
λοποίησης των επενδύσεων, στην τροποποίηση των α-
ποφάσεων του άρθρου 16, στα δικαιολογητικά και στη
διαδικασία διοικητικού ή επιτόπιου ελέγχου, στα απαραί-
τητα στοιχεία για τις υποβαλλόµενες εκθέσεις ελέγχου,
στις προϋποθέσεις έκδοσης απόφασης πιστοποίησης
της ολοκλήρωσης υλοποίησης και έναρξης της παραγω-
γικής λειτουργίας των επενδύσεων, στα δικαιολογητικά
και στη διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων, στις δια-
δικασίες και στις προθεσµίες υποβολής αντιρρήσεων και
ενστάσεων από τους φορείς των επενδύσεων, στον τρό-
πο παρακολούθησης των υποχρεώσεων των ενισχυόµε-
νων φορέων, καθώς και σε κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια σχετική µε τις διαδικασίες ελέγχου, τροποποιήσεων
και ολοκλήρωσης των Στρατηγικών Επενδύσεων. 

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων και Οικονοµικών προβλέπονται η διαδικασία
επιλογής των ελεγκτών και του ορισµού εµπειρογνώµο-
να από το Μητρώο Πιστοποιητών-Αξιολογητών, που τη-
ρείται στη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα απαι-
τούµενα προσόντα και οι υποχρεώσεις αυτών, εξειδικεύ-
εται ο τρόπος ανάθεσης των καθηκόντων τους, το ύψος
και ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσής τους και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρ-
θρου 18.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και Οικονοµικών συγκροτούνται τα όργανα
ελέγχου της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών Επενδύσε-
ων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα για
την παρακολούθηση υλοποίησης των επενδύσεων, που
έχουν ενταχθεί στις Στρατηγικές Επενδύσεις βάσει του
ν. 3894/2010 (Α΄ 204) ή έχουν υποβληθεί προς αξιολόγη-
ση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εµπορίου Α.Ε.» κατ’ εφαρµογή του ν. 3894/2010. Με
όµοια απόφαση προβλέπονται η διαδικασία ελέγχου, οι
αµοιβές των ελεγκτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εφαρµογή του άρθρου 18.

Άρθρο 29
Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα άρθρα 15, 16, 17, το άρθρο 18, πλην της παρ. 4,
και τα άρθρα 19, 20, 21 και 22 εφαρµόζονται και στα ε-
πενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί στις στρατη-
γικές επενδύσεις βάσει του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), κα-
θώς και στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχουν υποβλη-
θεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύ-
σεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», κατ’ εφαρµογή
του ν. 3894/2010. 

2. Για την έναρξη εφαρµογής της παρ. 8 του άρθρου 9,
περί εφαρµογής του Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολο-
γητών (ΜΠΕ), εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού
Γραµµατέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υ-
πουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία
πιστοποιείται ο επαρκής αριθµός αξιολογητών.

3. Τα άρθρα 15 έως 22 εφαρµόζονται και στα επενδυτι-
κά σχέδια, τα οποία έχουν ενταχθεί µε απόφαση της Διυ-
πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.) στις Στρατηγικές Επενδύσεις, κατ’ εφαρµογή
του ν. 4608/2019 (Α΄ 66), καθώς και στα επενδυτικά σχέ-
δια, τα οποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπο-
ρίου Α.Ε.», κατ’ εφαρµογή του ν. 4608/2019. 

4. Η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 και τα άρθρα 23
και 24 εφαρµόζονται και στα επενδυτικά σχέδια, τα ο-
ποία έχουν υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.»
κατ’ εφαρµογή του ν. 4608/2019 και για τα οποία δεν έ-
χει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 15.

5. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, τα οποία έχουν
υποβληθεί προς αξιολόγηση στην «Ελληνική Εταιρεία Ε-
πενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», κατ’ εφαρ-
µογή του ν. 3894/2010 και του ν. 4608/2019 και για τα ο-
ποία δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., δύ-
νανται να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους, προκειµένου
να ενταχθούν στις κατηγορίες του άρθρου 2 και να λά-
βουν τα προβλεπόµενα σε εκάστη κατηγορία στρατηγι-
κών επενδύσεων κίνητρα. Στην περίπτωση αυτή οι φο-
ρείς των επενδυτικών σχεδίων, µε την αίτησή τους, κα-
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ταβάλλουν στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Ε-
ξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», πέραν της διαχειριστικής α-
µοιβής του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 12, πο-
σοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), επί της διαχειριστι-
κής αµοιβής του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
12, ως διαχειριστική αµοιβή για τη νέα αίτηση.

6. Η παρακολούθηση υλοποίησης των επενδύσεων, οι
οποίες έχουν ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις βά-
σει του ν. 3894/2010 ή έχουν υποβληθεί προς αξιολόγη-
ση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-
κού Εµπορίου Α.Ε.», κατ’ εφαρµογήν του ν. 3894/2010,
δύναται να πραγµατοποιείται είτε από όργανα ελέγχου
της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συ-
µπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, είτε από ορκω-
τό ελεγκτή κατόπιν αίτησης του φορέα της επένδυσης. 

Άρθρο 30
Καταργούµενες διατάξεις 

1. Στον ν. 3894/2010 (Α΄ 204) περί Στρατηγικών Επεν-
δύσεων, καταργούνται:
α) Τα άρθρα 1, περί ορισµών, 2, περί σύστασης Διυ-

πουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων
(Δ.Ε.Σ.Ε.), και 3, περί αρµοδιότητας της Δ.Ε.Σ.Ε. και κρι-
τηρίων ένταξης, 
β) οι ειδικότερες αδειοδοτικές, χωροταξικές-πολεοδο-

µικές ρυθµίσεις και οι διατάξεις περί απαλλοτριώσεων
των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, και 13, 
γ) τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18 και 19, περί διαδικασίας

ένταξης Ιδιωτικών και Δηµόσιων Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (Σ.Δ.Ε.) και ανάθεσης Σ.Δ.Ε.,
δ) τα άρθρα 20 και 21, περί υλοποίησης Δ.Σ.Ε. µε ιδιω-

τική χρηµατοδότηση - δηµοπράτηση,
ε) το άρθρο 22, περί χορήγησης διοικητικών αδειών, 
στ) το άρθρο 23, περί αρµοδιότητας δικαστηρίων, και 
ζ) το άρθρο 24, περί Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυ-

ξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.).
2. Τα άρθρα 10 έως και 29 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66),

περί προσέλκυσης Στρατηγικών Επενδύσεων, καταργού-
νται.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 31
Σκοπός και αντικείµενο

1. Σκοπός του Μέρους Β΄ είναι η ενίσχυση των ιδιωτι-
κών επενδύσεων εντός της Επικράτειας.

2. Αντικείµενο του παρόντος Μέρους είναι η αναµόρ-
φωση του υφιστάµενου ρυθµιστικού πλαισίου του ανα-
πτυξιακού νόµου του ν. 4399/2016 (Α΄117). Επιπροσθέ-
τως, επέρχονται ειδικότερες τροποποιήσεις ως προς το
θεσµικό πλαίσιο δραστηριοποίησης αλλοδαπών εταιρει-
ών στην Ελληνική Επικράτεια. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Υ

ΠΑΓΩΓΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Άρθρο 32
Υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια - 

Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 7 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), περί εξαιρού-
µενων επενδυτικών σχεδίων: α) τίθενται επιφυλάξεις, ό-
σον αφορά τις προβλεπόµενες εξαιρέσεις των δραστη-
ριοτήτων υπ’ αριθµ. 46, 86 και 87 της περ. Β΄ της παρ. 2,
από τις ενισχύσεις που προβλέπονται στον ως άνω νό-
µο, β) το δεύτερο εδάφιο της υπ’ αριθµ. 46 δραστηριότη-
τας της περ. Β΄ της παρ. 2, περί κατ’ εξαίρεση ενίσχυσης
των επενδυτικών σχεδίων των νησιών για τη δηµιουργία
εγκαταστάσεων αποθήκευσης, καταργείται, γ) η εξαίρε-
ση της υπ’ αριθµ. 72 δραστηριότητας της περ. Β΄ της
παρ. 2 περί επιστηµονικής έρευνας και ανάπτυξης, από
τις ενισχύσεις του παραπάνω νόµου, καταργείται, δ) οι
παραποµπές των υπ’ αριθµ. 93 και 96 δραστηριοτήτων
της περ. Β΄ της παρ. 2 επικαιροποιούνται, ε) για την υπα-
γωγή των εγκαταστάσεων αγροτουρισµού και οινοτουρι-
σµού της υποπερ. ηη΄ της περ. γ΄ της παρ. 4, στις ενι-
σχύσεις του ανωτέρω νόµου, αφαιρείται η προϋπόθεση
υποβολής του σχετικού επενδυτικού σχεδίου από επιχει-
ρηµατικές συστάδες, στ) εξειδικεύονται οι προϋποθέ-
σεις υπαγωγής της ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων
της υποπερ. θθ΄ της περ. γ΄ της παρ. 4 στα καθεστώτα ε-
νισχύσεων, η) στην περ. ε΄ της παρ. 4 προστίθεται δεύ-
τερο εδάφιο, θ) στην παρ. 4 προστίθενται περ. στ΄, ζ΄,
η΄ και θ΄, και το άρθρο 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7
Υπαγόµενα και εξαιρούµενα επενδυτικά σχέδια

1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος υπάγο-
νται επενδυτικά σχέδια όλων των τοµέων της οικονο-
µίας, µε την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων.

2. Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του πα-
ρόντος νόµου επενδυτικά σχέδια:
Α. Σύµφωνα µε την περ. α΄ του άρθρου 13 Γ.Α.Κ. κατά

κατηγορία:
αα) στον τοµέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοι-

χείο 43 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,
ββ) στον τοµέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται

στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,
γγ) στον τοµέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζε-

ται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., σχετικά µε κρα-
τικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα,
δδ) στον τοµέα της ναυπηγίας. Μπορεί µε κοινή υ-

πουργική απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών να προ-
κηρυχθεί κατ` εξαίρεση καθεστώς στον τοµέα της ναυ-
πηγίας κατόπιν προηγούµενης έγκρισης της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής,
εε) στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ε-

νέργειας, µε την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρ. 4,
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στστ) στον τοµέα µεταφορών (και η συναφής υποδο-
µή), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ.,
κατά κατηγορία.
Β. Με βάση την «Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών

Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας
2008» [υ.α. 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β΄ 2149) και
Εγκ./Πολ. 1133/2008], και µε την επιφύλαξη των άρθρων
52 έως 58:

-02- (Δασοκοµία και Υλοτοµία).
-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη).
-06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου).
-09.1- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντλη-

ση πετρελαίου και φυσικού αερίου) και
-09.90.11- (Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγω-

γή λιθάνθρακα) και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετί-
ζεται µε τον τοµέα του άνθρακα και του χάλυβα.

-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός
των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού απο-
κλειστικά µε χρήση ΑΠΕ.

-41- Κατασκευές κτηρίων.
-42- Έργα πολιτικού µηχανικού.
-43- Εξειδικευµένες κατασκευαστικές δραστηριότη-

τες.
-45- Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκί-

νητων οχηµάτων και µοτοσικλετών.
-46- Χονδρικό εµπόριο, µε την επιφύλαξη της περ. ζ)

της παρ. 4.
-47- Λιανικό εµπόριο.
-49- Χερσαίες µεταφορές και µεταφορές µέσω αγω-

γών.
-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη µεταφο-

ρά δραστηριότητες, µε την επιφύλαξη της περ. β) της
παρ. 4.

-55- Καταλύµατα, µε την επιφύλαξη της περ. γ) της
παρ. 4.

-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
-64- Δραστηριότητες χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά

ταµεία.
-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηµατοπι-

στωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότη-
τες.

-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
-69- Νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες.
-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων - δραστη-

ριότητες παροχής συµβουλών διαχείρισης.
-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότη-

τες µηχανικών - τεχνικές δοκιµές και αναλύσεις.
72- [Καταργείται].

-73- Διαφήµιση και έρευνα αγοράς.
-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκµίσθωσης.
-78- Δραστηριότητες απασχόλησης.
-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γρα-

φείων οργανωµένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων
και συναφείς δραστηριότητες.

-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευ-
νας.

-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια
και εξωτερικούς χώρους.

-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατει-
ακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υ-
ποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.

-84- Δηµόσια διοίκηση και άµυνα - υποχρεωτική κοινω-

νική ασφάλιση.
-85- Εκπαίδευση.
-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρούµε-

νων των επενδυτικών σχεδίων τουρισµού υγείας και ια-
τρικού τουρισµού και µε την επιφύλαξη της περ. ε) της
παρ. 4.

-87- Δραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµα-
τος, εξαιρούµενων των επενδυτικών σχεδίων τουρισµού
υγείας και ιατρικού τουρισµού και µε την επιφύλαξη της
περ. ε) της παρ. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισµού και των κατά
περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις των υπαγόµενων επενδυτικών σχε-
δίων των ΚΑΔ -86- και -87-, καθώς και κάθε άλλο συνα-
φές θέµα εφαρµογής τους.

-88- Δραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παρο-
χή καταλύµατος.

-90- Δηµιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέ-
δαση.

-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων,
µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, µε
την επιφύλαξη της παρ. 3.

-92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήµατα.
-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες

διασκέδασης και ψυχαγωγίας, µε την επιφύλαξη της υ-
ποπερ. ζζ) της περ. γ) και της περ. στ) της παρ. 4.

-94- Δραστηριότητες οργανώσεων.
-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών α-

τοµικής ή οικιακής χρήσης.
-96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υ-

πηρεσιών, µε την επιφύλαξη των περ. γ) και η) της παρ.
4. 

-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οι-
κιακού προσωπικού.

-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφο-
ρούν την παραγωγή µη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών
για ίδια χρήση.

-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισµών και φο-
ρέων.

3. Στον µη υπαγόµενο στα καθεστώτα ενισχύσεων του
παρόντος ΚΑΔ -91- κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι δρα-
στηριότητες:
α. 91.01.11 (Υπηρεσίες βιβλιοθηκών),
β. 91.02 (Δραστηριότητες µουσείων).
4. Στους µη υπαγόµενους στον παρόντα νόµο τοµείς

της παρ. 2, ενισχύονται κατ’ εξαίρεση τα παρακάτω ε-
πενδυτικά σχέδια:
α) Στον τοµέα παραγωγής, διανοµής και υποδοµών ε-

νέργειας, κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέ-
δια:
αα) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθµών εγκατεστηµέ-

νης ισχύος µέχρι 15 MW, σύµφωνα µε το άρθρο 41
Γ.Α.Κ. και τον ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει.
ββ) Μονάδων συµπαραγωγής ενέργειας υψηλής από-

δοσης από ΑΠΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 40 Γ.Α.Κ..
γγ) Υβριδικών σταθµών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεµένα

Νησιά (ΜΔΝ) µε εγγυηµένη ισχύ µέχρι 5 MW, σύµφωνα
µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ..
δδ) Παραγωγής θερµότητας και ψύξης από ανανεώσι-

µες πηγές ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ..
εε) Ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµαν-

σης και τηλεψύξης, σύµφωνα µε τον ν. 4342/2015 (Α΄
143) και το άρθρο 46 Γ.Α.Κ..
στστ) Παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίµων τα οποία δεν
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είναι βασιζόµενα σε εδώδιµα φυτά και δεν υπόκεινται σε
υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης, σύµφωνα µε το
άρθρο 41 Γ.Α.Κ., καθώς και µετατροπής υφιστάµενων
µονάδων παραγωγής βιοκαυσίµων βασιζόµενων σε εδώ-
διµα φυτά σε µονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσί-
µων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιµα φυτά και δεν υ-
πόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασµού ή ανάµειξης, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 41 Γ.Α.Κ..
β) Στον τοµέα αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς

τη µεταφορά δραστηριοτήτων κατ’ εξαίρεση ενισχύονται
οι κλάδοι:
αα) 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιµανιών (µα-

ρίνων)],
ββ) 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρο-

µίων) και,
γγ) 52.29.19.03 [Υπηρεσίες µεταφοράς µε διαχείριση

της αλυσίδας εφοδιασµού προς τρίτους (logistics)],
δδ) 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθµευσης] - Ενι-

σχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυ-
ση ή επέκταση δηµόσιας χρήσης κλειστών σταθµών ι-
διωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότη-
τας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκεί-
νων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδοµικός Κα-
νονισµός για την κάλυψη των µόνιµων αναγκών που
προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρ-
τίζονται από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης δηµοσίας χρή-
σεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθµών αυτοκινήτων.
γ) Στον τοµέα του τουρισµού, κατ’ εξαίρεση υπάγονται

στα καθεστώτα ενισχύσεων επενδυτικά σχέδια:
αα) ίδρυσης ή επέκτασης ξενοδοχειακών µονάδων

τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
ββ) εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής ξενοδο-

χειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κα-
τηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει
πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή α-
πό την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προηγούµενης ε-
πένδυσης εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορφής της
µονάδας,
γγ) επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης

µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη
λειτουργία τους, µε την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα
διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και
ότι µέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού ολοκλη-
ρωµένης µορφής αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχι-
στον τριών (3) αστέρων,
δδ) ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού ολοκλη-

ρωµένης µορφής Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκη-
νώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθµίζονται
σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων,
εε) ίδρυσης και εκσυγχρονισµού ολοκληρωµένης µορ-

φής ξενοδοχειακών µονάδων εντός χαρακτηρισµένων
παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανή-
κουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο
(2) αστέρων,
στστ) σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, όπως ορί-

ζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), εκτός του µέρους αυ-
τών που αφορά σε προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µί-
σθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και µε την προϋπόθεση
ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαί-
σιο των διατάξεων των άρθρων 65 έως 69,
ζζ) εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής

{συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιµένες,
χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, εγκαταστάσεις
ιαµατικού τουρισµού [µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέ-

ντρα ιαµατικού τουρισµού θερµαλισµού, κέντρα θαλασ-
σοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα
προπονητικού αθλητικού τουρισµού, ορειβατικά καταφύ-
για, αυτοκινητοδρόµια}, όπως αυτές ορίζονται στον ν.
4276/2014 (Α΄155), 
ηη) εγκαταστάσεων αγροτουρισµού ή οινοτουρισµού,
θθ) ίδρυσης ξενώνων φιλοξενίας νέων, µόνο για το

Καθεστώς Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας Πολύ Μι-
κρών και Μικρών Επιχειρήσεων, 
ιι) ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ο-

ρίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), υπό την προϋπόθε-
ση ότι η µεταβίβαση ή η µακροχρόνια µίσθωση ενισχυό-
µενων τµηµάτων αυτών λαµβάνει χώρα µετά τη λήξη της
τήρησης των µακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα
της επένδυσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 21 του ν. 4399/2016. 
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων, Τουρισµού και των συναρµόδιων Υπουργών,
η οποία δεν µπορεί να τροποποιηθεί πριν την παρέλευση
διετίας από την έκδοσή της, δύνανται να καθορίζονται
περιοχές της επικράτειας οι οποίες θα εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρµογής µιας ή περισσότερων υποπεριπτώ-
σεων της περ. γ) της παρούσας.
ε) Στον τοµέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνι-

κής µέριµνας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά
σχέδια για τη δηµιουργία κέντρων αποθεραπείας και α-
ποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται µε το άρθρο 10
του ν. 2072/1992 (Α΄ 125) και επενδυτικά σχέδια για την
παροχή Στέγης Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ατόµων µε
Αναπηρία, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του ίδιου νόµου. Ο-
µοίως κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια
για την παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας µε Κωδικό Α-
ριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 87.30.11.01.
στ) Στον τοµέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και

δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατ’ εξαί-
ρεση ενισχύονται οι Κ.Α.Δ. 93:
α. 93.11.10.01 υπηρεσίες γηπέδων (όπως 4x4, 5x5), ι-

δίως ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης,
και
β. 93.11.10.03 υπηρεσίες κολυµβητηρίου (πισίνας). 
ζ) Στον τοµέα του χονδρικού εµπορίου κατ’ εξαίρεση

ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ.
46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 που υλοποιού-
νται στα νησιά, για τη δηµιουργία εγκαταστάσεων απο-
θήκευσης. Οµοίως κατ’ εξαίρεσην ενισχύονται επενδυτι-
κά σχέδια των Κ.Α.Δ. 46.46 - Xονδρικό Εµπόριο Φαρµα-
κευτικών Προϊόντων µόνο για το καθεστώς ενισχύσεων
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισµού».
η) Στον τοµέα των άλλων δραστηριοτήτων παροχής

προσωπικών υπηρεσιών κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα ε-
πενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ 96.01.19.02 υπηρεσίες Μη-
χανικών Πλυντηρίων και 96.01.13.01 υπηρεσίες Σιδερω-
τηρίου Ρούχων.
θ) Στον τοµέα ενηµέρωσης και επικοινωνίας ενισχύε-

ται η δηµιουργία µόνιµων εγκαταστάσεων «studios» για
την παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεο-
πτικών προγραµµάτων και ηχογραφήσεων. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και του συναρµόδιου Υπουργού µπορεί να καθορί-
ζονται το περιεχόµενο, οι ειδικοί όροι, προϋποθέσεις,
προδιαγραφές και περιορισµοί για τα επενδυτικά σχέδια
των παρ. 2, 3 και 4.

6. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κα-
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θορίζονται ειδικοί όροι, προϋποθέσεις, προδιαγραφές
και περιορισµοί για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενισχύ-
σεων του παρόντος επενδυτικών σχεδίων στον τοµέα
της µεταποίησης και της εµπορίας γεωργικών προϊό-
ντων, όπως αυτός ορίζεται στα σηµεία 8 και 10 του άρ-
θρου 2 Γ.Α.Κ.. Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση ρυθ-
µίζει αποκλειστικά τις περιπτώσεις, στις οποίες η ενίσχυ-
ση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται µε βάση τις επι-
λέξιµες δαπάνες του σχεδίου ή το µισθολογικό κόστος
των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται ως απο-
τέλεσµα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και ό-
χι: α) µε βάση την τιµή ή την ποσότητα των εν λόγω
προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγω-
γούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρή-
σεις ή β) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέ-
ωση της απόδοσής της εν µέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρω-
τογενείς παραγωγούς (άρθρο 1 παρ. 3 περ. γ΄ Γ.Α.Κ.).
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπο-
ρούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του παρό-
ντος είδη επενδυτικών σχεδίων στους τοµείς: αα. της α-
λιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως προβλέπεται
στον Κανονισµό 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 354) και µε την επιφύλαξη
όσων προβλέπονται στο Γ.Α.Κ. και στον Κανονισµό (ΕΕ)
αριθµ. 1388/2014 (ΕΕ L 369) της Επιτροπής της 16ης Δε-
κεµβρίου 2014, ββ. της γεωργίας, όπως ορίζεται στο
στοιχείο 9 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ..
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι

πρόσθετοι όροι, η νοµική µορφή των ενισχυόµενων επι-
χειρήσεων, οι περιορισµοί και προϋποθέσεις, καθώς και
κάθε σχετικό θέµα για την παροχή των ενισχύσεων σε ε-
πενδυτικά σχέδια των τοµέων αυτών.»

Άρθρο 33
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων - Τροποποίηση 

του άρθρου 12 του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 12 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), περί ειδικών
κατηγοριών ενισχύσεων: α) στο τέλος του τίτλου προσ-
διορίζεται το εξουσιοδοτικό περιεχόµενο του άρθρου, β)
το υφιστάµενο άρθρο αριθµείται ως παρ. 1, γ) οι περ. δ),
περί ορισµού των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν αύξη-
ση της απασχόλησης, και  ια), περί της παροχής εξουσιο-
δότησης για την εξειδίκευση των σχετικών ζητηµάτων
καταργούνται, δ) στις επιχειρήσεις της περ. η), που υπά-
γονται σε ειδική κατηγορία ενισχύσεων, προστίθενται οι
Οργανωµένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηµα-
τικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), ε) στην περ. ε) επι-
καιροποιείται η αναφορά του νόµου για τις Αγροτικές Ε-
ταιρικές Συµπράξεις, στ) προστίθενται περ. ιβ), ιγ), ιδ),
και ιε), ζ) προστίθεται παρ. 2, και το άρθρο 12 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 12
Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων - 

Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων, όπως αυτές ορίζο-
νται στα επιµέρους καθεστώτα του Ειδικού Μέρους, πα-
ρέχονται σε:
α. εξωστρεφείς: µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες

αύξησαν την εξωστρέφειά τους, δηλαδή το λόγο αξίας
των εξαγωγών τους προς τον κύκλο εργασιών τους, είτε

σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) κατά
µέσο όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής
της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, είτε σε
ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) κατά µέσο
όρο την τελευταία τριετία πριν το έτος υποβολής της αί-
τησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, εφόσον οι ε-
ξαγωγές τους καταλαµβάνουν περισσότερο από το ε-
βδοµήντα τοις εκατό (70%) του κύκλου εργασιών τους
το τρίτο έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγω-
γής του επενδυτικού σχεδίου, είτε και χωρίς την προϋ-
πόθεση αύξησης της εξωστρέφειάς τους, εφόσον οι εξα-
γωγές τους καταλαµβάνουν περισσότερο από το ογδό-
ντα πέντε τοις εκατό (85%) του κύκλου εργασιών το τρί-
το έτος πριν το έτος υποβολής της αίτησης υπαγωγής
του επενδυτικού σχεδίου,
β. καινοτόµες: µικροµεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων

οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης έχουν υπερβεί το δέ-
κα τοις εκατό (10%) του συνόλου των λειτουργικών τους
δαπανών, για ένα (1) τουλάχιστον έτος από τα τρία τε-
λευταία πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στις
διατάξεις του παρόντος,
γ. ανεξάρτητες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες,

µετά την έναρξη ισχύος του νόµου προχωρούν σε διαδι-
κασία συγχώνευσης είτε µε απορρόφηση είτε µε δηµι-
ουργία νέας εταιρείας, αποκλειόµενης ρητά της εξαγο-
ράς,
δ. [Καταργείται],
ε. συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-

ρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), Αγροτικοί
Συνεταιρισµοί (ΑΣ), Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτι-
κές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4673/2020
(Α΄ 52),
στ. επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υ-

λοποιούνται σε έναν από τους κλάδους Τεχνολογίας,
Πληροφορικής, Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατρο-
φής, ως κύριο κλάδο δραστηριότητάς τους,
ζ. επιχειρήσεις, οι οποίες επιτυγχάνουν αυξηµένη

προστιθέµενη αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται από την
ΕΛΣΤΑΤ κατά τον χρόνο της έκδοσης της απόφασης
προκήρυξης, σε σχέση µε το µέσο όρο του κλάδου τους,
η. επιχειρήσεις, των οποίων το υπαγόµενο επενδυτικό

σχέδιο υλοποιείται σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές
Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηµατικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαι-
ρουµένων των Επιχειρηµατικών Πάρκων Ενδιάµεσου
Βαθµού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα
και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόµων Δραστηριοτήτων
(Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωµένους Υποδοχείς Μεταποιητι-
κών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.)
και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισµό ή επέκταση υφιστά-
µενων δοµών της ενισχυόµενης επιχείρησης, 
θ. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλο-

ποιείται σε ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο
σχετικό Παράρτηµα. Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως ει-
δική, εφόσον πληροί τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα
κριτήρια:
αα. ορεινή περιοχή, σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση

της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των Δηµοτικών Ενοτήτων που συνι-
στούν µέρος του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Α-
θήνας,
ββ. παραµεθόρια περιοχή, δηλαδή περιοχές σε από-

σταση τριάντα (30) χιλιοµέτρων από τα σύνορα, καθώς
και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της νή-
σου της Σαµοθράκης του Νοµού Έβρου και του Νοµού
Δωδεκανήσων,
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γγ. νησιωτική περιοχή, δηλαδή τα νησιά µε πληθυσµό
µικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
και
δδ. περιοχές που παρουσιάζουν πληθυσµιακή µείωση,

όπως αυτή προκύπτει κατά τα έτη των δύο πιο πρόσφα-
των απογραφών (2001 και 2011), και αφορά µείωση µόνι-
µου πληθυσµού άνω του τριάντα τοις εκατό (30%),
ι. επιχειρήσεις των οποίων το επενδυτικό σχέδιο υλο-

ποιείται σε περιοχές µε ιδιαίτερα αυξηµένες προσφυγι-
κές και µεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κά-
λυµνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάµος, Σύ-
µη, Χίος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου µπο-
ρούν να επανακαθορίζονται οι ως άνω περιοχές ανάλο-
γα µε τις µεταναστευτικές ροές,
ια. [Καταργείται],
ιβ. επιχειρήσεις, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια α-

φορούν επαναλειτουργία βιοµηχανικών µονάδων, οι ο-
ποίες έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Για την εφαρµο-
γή της παρούσας η αξία του πάγιου εξοπλισµού της βιο-
µηχανικής µονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουρ-
γήσει, καλύπτει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του-
λάχιστον του ενισχυόµενου κόστους του επενδυτικού
σχεδίου,
ιγ. επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υ-

λοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισµένα ως διατηρητέα,
ιδ. επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια α-

ποτελούνται σωρευτικά από δραστηριότητα του πρωτο-
γενούς τοµέα και µεταποίησης,
ιε. µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, των οποίων τα

επενδυτικά σχέδια της περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 7
υλοποιούνται σε ακίνητα του Δηµοσίου µέσω µακροχρό-
νιας µίσθωσης. 

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υ-
πουργού εξειδικεύονται το είδος των επιχειρήσεων της
περ. στ) της παρ. 1 και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την ε-
φαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 34
Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης Επενδυτικών
Σχεδίων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13

του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 13 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117): α) στο πρώτο
εδάφιο της παρ. 1, περί υποβολής αιτήσεων υπαγωγής
σε επενδυτικά σχέδια, προσδιορίζεται ότι η σχετική πρό-
σβαση επιτυγχάνεται δια της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,
β) η περ. α) της παρ. 2 τροποποιείται ως προς το ποσό ε-
πιλέξιµου ύψους των επενδυτικών σχεδίων και ως προς
τις αναφερόµενες Περιφερειακές Ενότητες, γ) η περ. β)
της παρ. 2, περί επενδυτικών σχεδίων άνω των τριών ε-
κατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ,  τροποποιείται ως προς
το ποσό του επιλέξιµου ύψους και ως προς την υπηρεσία
υποβολής των επενδυτικών σχεδίων και το άρθρο 13
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Υποβολή αίτησης υπαγωγής

1. Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον
παρόντα νόµο διενεργείται υποχρεωτικά µέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων
(Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η

λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και το οποίο είναι προσβάσιµο µέ-
σω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr-ΕΨΠ).
Κατ’ εξαίρεση δύναται µε απόφαση του Γενικού Γραµ-

µατέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου
και Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων να µην διενεργούνται διαδικασίες µέχρι να
ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους στο Π.Σ.Κ.Ε.. Με απόφα-
ση του ιδίου θα διαπιστώνεται η λειτουργικότητά τους.
Τυχόν ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί µέχρι να κατα-
στούν οι αντίστοιχες διαδικασίες λειτουργικές λαµβάνο-
νται υπόψη για τις περαιτέρω διαδικασίες που προβλέ-
πονται στο πλαίσιο εφαρµογής του νόµου αυτού.

2. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων
υποβάλλονται ως εξής:
α. επενδυτικά σχέδια επιλέξιµου ύψους έως και ενός

εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται µέσα
στα όρια της κάθε Περιφέρειας, υποβάλλονται στις Διευ-
θύνσεις Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού των Περιφε-
ρειών της Χώρας. Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου οι αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων που υλοποιού-
νται στις Περιφερειακές Ενότητες Καλύµνου, Καρπάθου
Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου υποβάλλονται στη
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Δωδεκανή-
σου,
β. επενδυτικά σχέδια επιλέξιµου ύψους άνω του ενός

εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ και έως και τριών εκα-
τοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, που υλοποιούνται στις Πε-
ριφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης, υποβάλλονται στη Διεύ-
θυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερι-
κών, Τοµέας Μακεδονίας - Θράκης.
γ. στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υ-

πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για όλα τα υπό-
λοιπα επενδυτικά σχέδια.

3. Η αίτηση υπαγωγής και ο οικείος φάκελος τεκµη-
ρίωσης υποβάλλονται υποχρεωτικά µέσω του Πληροφο-
ριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και
ο αιτών ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και
καταχώρισή τους. Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής µε τη συ-
νηµµένη τεκµηρίωσή τους τηρούνται ηλεκτρονικά στην
αρµόδια υπηρεσία παραλαβής. Τα απαιτούµενα δικαιολο-
γητικά και το περιεχόµενο της αίτησης καθορίζονται στις
αποφάσεις προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.

4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αί-
τησης υπαγωγής σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ε-
νισχύσεων, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επι-
λέξιµες δαπάνες. Δεν επιτρέπεται επίσης να υποβληθεί
αίτηση για υπαγωγή επένδυσης, η οποία είτε στο σύνο-
λό της, είτε εν µέρει, έχει ήδη υπαχθεί στις ενισχύσεις
του παρόντος ή άλλων καθεστώτων ενίσχυσης. Οι ως ά-
νω αιτήσεις απορρίπτονται µε αιτιολογηµένη απόφαση
της αρµόδιας υπηρεσίας, το δε οικείο παράβολο καταπί-
πτει υπέρ του Δηµοσίου.

5. Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, εξαι-
ρουµένων των επενδύσεων µείζονος µεγέθους των άρ-
θρων 65 έως 69, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο
0,0005 του επιλέξιµου ύψους του επενδυτικού σχεδίου.
Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να εί-

ναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και ανώτερο
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Για τις επενδύσεις µεί-
ζονος µεγέθους των άρθρων 65 έως 69 απαιτείται παρά-
βολο που ορίζεται στο 0,001 του επιλέξιµου ύψους του
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επενδυτικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση το ως άνω πο-
σό δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες
(50.000) ευρώ. Τα ως άνω ποσά µπορούν να αναπροσαρ-
µόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Οικονοµικών.

6. Με την οικεία απόφαση προκήρυξης µπορούν να
διαφοροποιούνται οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων υ-
παγωγής επενδυτικών σχεδίων, καθώς και τα αντίστοιχα
όρια της παρ. 2.»

Άρθρο 35
Περιεχόµενο και διαδικασία αξιολόγησης - 

Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 
του ν. 4399/2016

1. Στο άρθρο 14 του ν. 4399/2016 (Α΄117), περί αξιο-
λόγησης επενδυτικών σχεδίων: α) στην υποπερ. i των
περ. α΄ και β΄ της παρ. 2, προστίθεται νέο δεύτερο και
τρίτο εδάφιο, β) το τρίτο εδάφιο της υποπερ. ii των περ.
α΄ και β΄ της παρ. 2, περί προθεσµίας συγκριτικής αξιο-
λόγησης, καταργείται, γ) η υποπερ. iii των περ. α΄ και β΄
της παρ. 2 αντικαθίσταται, δ) η υποπερ. iv των περ. α΄ και
β΄ της παρ. 2, τροποποιείται ως προς τον τρόπο κατάρτι-
σης και κοινοποίησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης
επενδυτικών σχεδίων και βελτιώνεται νοµοτεχνικά, ε)
στο εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 3, προσδιορίζεται ότι η
αρµοδιότητα έκδοσης πράξεων υπαγωγής στα επενδυτι-
κά σχέδια ανήκει στα αρµόδια όργανα των παρατιθέµε-
νων Υπουργείων, στ) η περ. γ΄ της παρ. 3 βελτιώνεται
νοµοτεχνικά, και το άρθρο 14 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14
Περιεχόµενο και διαδικασία αξιολόγησης

1. Περιεχόµενο αξιολόγησης.
Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων διενερ-

γείται:
α. Έλεγχος Πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των

σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται µε βάση τυποποιη-
µένο σύστηµα ελέγχου πληρότητας, όπως ορίζεται στην
οικεία απόφαση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυ-
σης.
β. Έλεγχος Νοµιµότητας
Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, µε ποινή αποκλει-

σµού, να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) πλήρης συµφωνία της αίτησης υπαγωγής και του

υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου µε τους όρους του πα-
ρόντος,
ββ) τεκµηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του ε-

πενδυτικού σχεδίου µε προσκόµιση των σχετικών πιστο-
ποιητικών, όπως ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενη-
µερότητα, καθώς και κάθε άλλου πιστοποιητικού που ο-
ρίζεται στην απόφαση προκήρυξης,
γγ) τεκµηρίωση της δυνατότητας χρηµατοδότησης

του κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε µέσω ιδίων
κεφαλαίων είτε µε εξωτερική χρηµατοδότηση, σύµφωνα
µε τους τρόπους που ορίζονται στην οικεία απόφαση
προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
γ. Αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχος δεικτών

βαθµολογίας
Αντικείµενο του σταδίου αυτού αποτελεί σωρευτικά ή

εναλλακτικά:
αα) η εκτίµηση του εύλογου κόστους των επιλέξιµων

δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,
ββ) η εκτίµηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιµό-

τητας του επενδυτικού σχεδίου,
γγ) η πλήρωση δεικτών βαθµολογίας µε βάση τα εξής

ενδεικτικώς αναφερόµενα κριτήρια:
α. οικονοµική επίδοση του φορέα (δείκτες ρευστότη-

τας, δανειακής επιβάρυνσης, αποδοτικότητας κεφαλαί-
ων),
β. διαθέσιµα κεφάλαια µετόχου/εταίρου,
γ. κάλυψη ίδιας συµµετοχής µε κεφάλαια εξωτερικού,
δ. δείκτες βιωσιµότητας και απόδοσης της επένδυσης,
ε. δείκτες βιωσιµότητας και απόδοσης του φορέα µετά

την ολοκλήρωση της επένδυσης,
στ. δηµιουργούµενες θέσεις εργασίας, µε έµφαση σε

εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό,
ζ. υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται

στις ειδικές περιπτώσεις ενίσχυσης του άρθρου 12,
η. αξιοποίηση αργούντων κτιρίων.

2. Διαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση διενεργείται είτε µε τη µέθοδο α΄ της

συγκριτικής αξιολόγησης είτε µε τη µέθοδο β΄ της άµε-
σης αξιολόγησης, κατά τα οριζόµενα στην οικεία απόφα-
ση προκήρυξης των καθεστώτων ενίσχυσης.
Στις περιπτώσεις αξιοποίησης του Εθνικού Μητρώου

Πιστοποιηµένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) η αξιολόγηση της
αίτησης ανατίθεται σε έναν (1) αξιολογητή, ο οποίος επι-
λέγεται από το οικείο Μητρώο του άρθρου 24 µε τυχαία
ηλεκτρονική επιλογή µέσω Π.Σ.Κ.Ε..
α. Συγκριτική αξιολόγηση
i. Ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλόµενων αιτήσε-

ων και των σχετικών δικαιολογητικών διενεργείται από
την αρµόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου
2 του άρθρου 13 ή/και από µέλος του Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Από την αρµόδια υπηρε-
σία δύναται να αναζητηθούν άπαξ δικαιολογητικά τα ο-
ποία δεν υποβλήθηκαν, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋπο-
θέσεις για την έκδοσή τους κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης. Η ανωτέρω δυνατότητα µπορεί να αξιοποι-
είται άπαξ και κατά το στάδιο της παραλαβής της αξιο-
λόγησης από την επιτροπή αξιολόγησης της παρ. 2. Αν
απορριφθεί αίτηση για λόγους µη πληρότητας του φακέ-
λου, ο αιτών ενηµερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική
του διεύθυνση, την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του
στο ΠΣΚΕ, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται.
Ο έλεγχος νοµιµότητας πραγµατοποιείται από την αρ-

µόδια Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/και
από µέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιο-
λογητών.
Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος δει-

κτών βαθµολογίας των αιτήσεων πραγµατοποιείται από
µέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογη-
τών.

ii. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά
µε το περιεχόµενο του φακέλου, τάσσεται προθεσµία έ-
ως δέκα (10) ηµερών στο φορέα προκειµένου να τις πα-
ράσχει. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδι-
κασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.

iii. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ελέγχεται από Ε-
πιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που αποτε-
λείται από τρία (3) έως πέντε (5) µέλη. Με απόφαση του
αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ορίζονται ο αριθµός και ο τρόπος επιλογής των
µελών, στην οποία δύναται να συµµετέχουν ειδικοί ειση-
γητές που δεν είναι µέλη της Επιτροπής, εφόσον κρίνε-
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ται σκόπιµο για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έρ-
γου του Επιτροπής, καθώς και οι αρµοδιότητες και ο τρό-
πος λειτουργίας της Επιτροπής. Τα µέλη της Επιτροπής
δύναται να προέρχονται είτε από τους αρµόδιους φορείς
της παρ. 2 του άρθρου 13, συµπεριλαµβανοµένων όλων
των υπηρεσιών, καθώς και των οικείων Ειδικών Υπηρε-
σιών Διαχείρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Α-
ναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) των Περιφερειακών Διοικήσεων και
όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου είτε από το ΕΜΠΑ. 
Τα µέλη της Επιτροπής, εφόσον απαιτείται, δύναται να

προέρχονται και από τα στελέχη των λοιπών αρµόδιων
φορέων της παρ. 2 του άρθρου 13. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφαση

των αρµόδιων οργάνων της παρ. 3. Τα αρµόδια όργανα
της παρ. 3 δύναται να συγκροτούν περισσότερες Επιτρο-
πές. 
Αν η διάρκεια του χρόνου ελέγχου των αποτελεσµά-

των της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από την
Επιτροπή Αξιολόγησης σε καθεστώς ενίσχυσης του πα-
ρόντος υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ηµέρες από
την ηµεροµηνία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης, περί
έναρξης της διαδικασίας αξιολόγησης, ο έλεγχος ανατί-
θεται, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε ανεξάρτητο ορκωτό-
ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών
του άρθρου 24, ο οποίος οφείλει, το αργότερο εντός δέ-
κα (10) ηµερών, να ολοκληρώσει τον έλεγχο των αποτε-
λεσµάτων της αξιολόγησης. 

iv. Με βάση τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, που
προέρχονται είτε από την Επιτροπή Αξιολόγησης είτε α-
πό τον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών, καταρτίζεται στο
Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων προσωρι-
νός πίνακας αποτελεσµάτων αξιολόγησης. Κατά του
προσωρινού πίνακα, ο αιτών µπορεί να υποβάλει ένστα-
ση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 15. Αν η
υποβληθείσα αίτηση απορρίπτεται για λόγους που ανα-
φέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1, το αποτέλεσµα
της αξιολόγησης κοινοποιείται µε ηλεκτρονικό µήνυµα
στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου και ο αιτών µπορεί
να υποβάλει ένσταση κατά του συνολικού αποτελέσµα-
τος της αξιολόγησης, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στο άρθρο 15.
ν. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζεται ορι-

στικός πίνακας κατάταξης, κατά φθίνουσα βαθµολογική
σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, τα επενδυτικά σχέδια
κατατάσσονται µε κριτήριο το µικρότερο ενισχυόµενο
κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά σχέδια µε βάση τη
σειρά κατάταξής τους στον οριστικό πίνακα υπάγονται
στο καθεστώς ενίσχυσης, µέχρι την εξάντληση του αντί-
στοιχου προϋπολογισµού της απόφασης προκήρυξης.
β. Άµεση αξιολόγηση
Κατά τη διαδικασία της άµεσης αξιολόγησης διενερ-

γείται αυτοτελής αξιολόγηση κάθε νόµιµης και εµπρόθε-
σµης αίτησης υπαγωγής, µε βάση την αρχή της χρονικής
προτεραιότητας και τους διαθέσιµους πόρους.

i. Η πληρότητα των υποβαλλόµενων αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από την αρµόδια
κατά περίπτωση Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 13 ή/και από µέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστο-
ποιηµένων Αξιολογητών. Από την αρµόδια υπηρεσία δύ-
ναται να αναζητηθούν άπαξ δικαιολογητικά, τα οποία
δεν υποβλήθηκαν, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις
για την έκδοσή τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτη-
σης. Η ανωτέρω δυνατότητα µπορεί να αξιοποιείται ά-

παξ και κατά το στάδιο της παραλαβής της αξιολόγησης
από την επιτροπή αξιολόγησης της παρ. 2. Αν η αίτηση
απορριφθεί για λόγους µη πληρότητας του φακέλου, ο
αιτών ενηµερώνεται σχετικά στην ηλεκτρονική του διεύ-
θυνση, την οποία δήλωσε κατά την εγγραφή του στο
ΠΣΚΕ, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται.
Ο έλεγχος νοµιµότητας πραγµατοποιείται από την αρ-

µόδια Υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 13 ή/και
από µέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιο-
λογητών.
Η αξιολόγηση του εύλογου κόστους και ο έλεγχος δει-

κτών βαθµολογίας των αιτήσεων πραγµατοποιείται από
µέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογη-
τών.

ii. Σε περίπτωση που απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά
µε το περιεχόµενο του φακέλου, ορίζεται προθεσµία έ-
ως δέκα (10) ηµερών στο φορέα, προκειµένου να τις πα-
ράσχει. Αν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, η διαδι-
κασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται στο σύνολό της.

iii. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ελέγχεται από Ε-
πιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που αποτε-
λείται από τρία (3) έως πέντε (5) µέλη. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ορίζονται η σύν-
θεση και ο τρόπος επιλογής των µελών, στην οποία δύ-
ναται να συµµετέχουν ειδικοί εισηγητές που δεν είναι
µέλη της Επιτροπής, εφόσον κρίνεται σκόπιµο για τη δι-
ευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του Επιτροπής, κα-
θώς και οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Ε-
πιτροπής.
Τα µέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται είτε α-

πό τους αρµόδιους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 13, κα-
θώς και των οικείων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του
Ε.Σ.Π.Α. των Περιφερειακών Διοικήσεων και όλων των
υπηρεσιών των ανωτέρω φορέων είτε από το ΕΜΠΑ είτε
από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών του άρ-
θρου 24.
Τα µέλη της Επιτροπής, εφόσον απαιτείται, δύναται να

προέρχονται και από τα στελέχη των λοιπών αρµόδιων
φορέων της παρ. 2 του άρθρου 13. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται µε απόφαση

των αρµόδιων οργάνων της παρ. 3 κατά περίπτωση. Τα
αρµόδια όργανα της παρ. 3 δύναται να συγκροτούν πε-
ρισσότερες Επιτροπές. 
Αν η διάρκεια του χρόνου ελέγχου των αποτελεσµά-

των της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από την
Επιτροπή σε καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος υπερ-
βαίνει τις τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπο-
βολής της αίτησης υπαγωγής, ο έλεγχος ανατίθεται, µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, σε ανεξάρτητο ορκωτό-ελεγκτή
από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών του άρ-
θρου 24, ο οποίος, το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών,
ολοκληρώνει τον έλεγχο των αποτελεσµάτων της αξιο-
λόγησης. 

iv. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης κοινοποιείται µε η-
λεκτρονικό µήνυµα στον φορέα του επενδυτικού σχεδί-
ου και ο αιτών µπορεί να υποβάλει ένσταση, σύµφωνα µε
το άρθρο 15.

3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόµιµες προ-
ϋποθέσεις, υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του
παρόντος µε την έκδοση ατοµικών αποφάσεων υπαγω-
γής από τα αρµόδια όργανα:
α. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τα

επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύ-
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θυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων.
β. του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα επενδυτικά

σχέδια που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τοµέας Μακε-
δονίας - Θράκης.
γ. Των οικείων περιφερειών, για τα επενδυτικά σχέδια

που υποβάλλονται στις αντίστοιχες διευθύνσεις αναπτυ-
ξιακού προγραµµατισµού των περιφερειών.

4. Αν το επενδυτικό σχέδιο δεν εγκριθεί για λόγους
που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ ή/και γ΄ της παρα-
γράφου 1, εκδίδεται απορριπτική απόφαση από τα αρµό-
δια όργανα της προηγούµενης παραγράφου, η οποία κοι-
νοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
του ενδιαφερόµενου, το σχετικό δε παράβολο δεν επι-
στρέφεται.

5. Στην απόφαση προκήρυξης εξειδικεύονται τα κριτή-
ρια, η µεθοδολογία, η προθεσµία παροχής διευκρινίσε-
ων, τα όργανα και η διαδικασία της αξιολόγησης και κα-
θορίζονται τα επιµέρους στοιχεία αξιολόγησης, τα απαι-
τούµενα δικαιολογητικά, οι δείκτες βαθµολόγησης και η
στάθµισή τους, καθώς και η ελάχιστη βαθµολογία που
πρέπει να συγκεντρώνει το επενδυτικό σχέδιο, προκει-
µένου να συµπεριληφθεί στους πίνακες κατάταξης.

6. α. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδει
Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, ο οποίος α-
ναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και περιλαµβάνει τις µεθόδους
ελέγχου των προϋποθέσεων νοµιµότητας και τις µεθό-
δους αξιολόγησης, πρότυπα κόστη για είδη επενδυτικών
σχεδίων και λοιπές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση του
έργου της αξιολόγησης.
β. Όπου στις διατάξεις του ν. 4399/2016 γίνεται ανα-

φορά στα αρµόδια όργανα της «παρ. 7 του άρθρου 14»,
νοείται αναφορά στα αρµόδια όργανα της παραγράφου
3 του άρθρου 14.»

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων ορίζονται ο αριθµός, ο τρόπος, τα κριτήρια, οι προ-
ϋποθέσεις και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή
της ανάθεσης της αξιολόγησης σε ανεξάρτητο ορκωτό-
ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών
του άρθρου 24.

Άρθρο 36
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων - 

Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016 (Α΄117), περί ελέγχου
των επενδυτικών σχεδίων: α) προσδιορίζεται στον τίτλο
το εξουσιοδοτικό περιεχόµενο του άρθρου, β) το τρίτο ε-
δάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς την επιλογή των
µελών των οργάνων στην περίπτωση διοικητικού ελέγ-
χου από την υπηρεσία και βελτιώνεται νοµοτεχνικά, γ)
το ποσοστό ολοκλήρωσης της επένδυσης της περ. α΄
της παρ. 3 τροποποιείται, προκειµένου να παρασχεθεί
δυνατότητα υλοποίησης του αντικειµένου της επένδυ-
σης σε ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%), δ) το
τέταρτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται, ε)
το υφιστάµενο έβδοµο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 3
διασπάται σε δύο (2) εδάφια και εισάγεται νέο πλαίσιο
ποσοστών ολοκλήρωσης της επένδυσης, στ) οι παρ. 5
και 6 βελτιώνονται νοµοτεχνικά, ζ) το τρίτο εδάφιο της
παρ. 8 αντικαθίσταται και προστίθενται νέα εδάφια, τέ-
ταρτο και πέµπτο, η) στην παρ. 11 εισάγεται νέο πλαίσιο
ποσοστών ολοκλήρωσης της επένδυσης, επικαιροποιού-

νται οι παραποµπές στις αναφορές των νόµων και επέρ-
χονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, θ) στην παρ. 12 επέρ-
χονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις, αντικαθίσταται το έ-
βδοµο εδάφιο και προστίθεται νέο όγδοο εδάφιο, ι) προ-
στίθεται νέες παρ. 13 και 14, και το άρθρο 16 διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«Άρθρο 16
Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώ-
τα ενισχύσεων ελέγχονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής
τους, κατά την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης και για την τήρηση των
µακροχρόνιων υποχρεώσεών τους. Ο έλεγχος µπορεί να
είναι έλεγχος επί των εγγράφων του φακέλου («διοικη-
τικός έλεγχος») ή/και επιτόπιος έλεγχος. Ο διοικητικός
έλεγχος διενεργείται είτε από την Υπηρεσία και προς
τον σκοπό αυτό δύναται να επιλέγονται µέλη από όλες
τις υπηρεσίες των υπουργείων και των περιφερειών της
παρ. 2 του άρθρου 13 είτε από εντεταλµένο όργανο ε-
λέγχου, κατά την παρ. 8. Ο επιτόπιος έλεγχος διενεργεί-
ται αποκλειστικά από το ως άνω εντεταλµένο όργανο ε-
λέγχου.

2. Σκοπός του ελέγχου είναι:
α. η διαπίστωση της συµµόρφωσης του φορέα του ε-

πενδυτικού σχεδίου προς τις διατάξεις του παρόντος,
καθώς και της τήρησης των προϋποθέσεων και των όρων
των αποφάσεων προκήρυξης και υπαγωγής,
β. η διαπίστωση της τήρησης των µακροχρόνιων υπο-

χρεώσεων.
3. Τακτικός έλεγχος ενεργείται µετά από αίτηση του

φορέα του επενδυτικού σχεδίου, που συνοδεύεται από
τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην απόφαση προκή-
ρυξης, προκειµένου να πιστοποιηθεί µε την έκδοση σχε-
τικής απόφασης των αρµόδιων οργάνων της παρ. 7 του
άρθρου 14:
α. ότι έχει υλοποιηθεί το φυσικό και οικονοµικό αντι-

κείµενο της επένδυσης σε ποσοστό τουλάχιστον είτε
πενήντα τοις εκατό (50%) είτε εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%) διαζευκτικά, κατ’ επιλογή του φορέα της επένδυ-
σης, κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ε-
λέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής
της ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20,
ή
β. ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο και έχει

αρχίσει η παραγωγική λειτουργία της επένδυσης κατά
την ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 19. Δαπάνες ή άλλες πράξεις,
που διενεργούνται µετά από την ηµεροµηνία υποβολής
του αιτήµατος ελέγχου, λαµβάνονται υπόψη για την ο-
λοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, χωρίς να συνυπο-
λογίζονται στην οριστικοποίηση του ενισχυόµενου κό-
στους της επένδυσης.
Σε περίπτωση µη επιβεβαίωσης των δηλωθέντων µε

την αίτηση ελέγχου στοιχείων από το όργανο ελέγχου,
επιβάλλονται κυρώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 23. Ο έ-
λεγχος των δικαιολογητικών, που συνοδεύουν την αίτη-
ση ελέγχου, πραγµατοποιείται από τα όργανα ελέγχου. 
Αν, στο πλαίσιο πιστοποίησης της υλοποίησης του φυ-

σικού και οικονοµικού αντικειµένου της επένδυσης σε
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις
εκατό (65%) τουλάχιστον της περ. α΄, έχουν καταβληθεί
και προκαταβολές έργου για το επενδυτικό σχέδιο, ανα-
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γνωρίζεται και πιστοποιείται κόστος προκαταβολών µέ-
χρι ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%). Το ποσοστό µει-
ώνεται από πενήντα τοις εκατό (50%) σε σαράντα τοις ε-
κατό (40%) κατά κατηγορία δαπανών στην ηµεδαπή και
µέχρι ποσοστό 50% για τις αντίστοιχες δαπάνες που
πραγµατοποιούνται για την προµήθεια µηχανολογικού
και λοιπού εξοπλισµού από την αλλοδαπή, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι το σύνολο των ανωτέρω πιστοποιούµενων
δαπανών για προκαταβολές δεν υπερβαίνει το τριάντα
τοις εκατό (30%) του συνολικού εγκεκριµένου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου. Οι δαπάνες για τις προκατα-
βολές πρέπει να αποδεικνύονται από επίσηµα και νόµιµα
παραστατικά, όπως προεµβάσµατα, ανοίγµατα πιστώσε-
ων, διάτρητες ή απλές αποδείξεις, και να συνοδεύονται
από συµφωνητικό παραγγελίας µε λεπτοµερή περιγρα-
φή των παραγγελθέντων ειδών και έργων.

4. Έκτακτος έλεγχος µπορεί να διενεργείται οποτεδή-
ποτε κρίνεται απαραίτητο µε απόφαση της Υπηρεσίας.

5. Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ή επιτόπιου
ελέγχου, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλ-
λεται στην αρµόδια υπηρεσία µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων.

6. Η αρµόδια υπηρεσία διενεργεί έλεγχο των όρων της
απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις ακόλουθες ε-
νέργειες:

α) αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την
έκδοση σχετικής απόφασης,

β) αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σηµασίας που α-
φορούν είτε στην έκθεση ελέγχου είτε στην επένδυση,
διατάσσει την προσκόµιση συµπληρωµατικής έκθεσης ε-
λέγχου,

γ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ε-
λέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από
όργανο µε διαφορετική σύνθεση,

δ) αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση,
µπορεί να εισηγηθεί τη λήψη ενεργειών, σύµφωνα µε τα
άρθρα 18, 21 και 23.

7. Για την υποβολή του αιτήµατος ελέγχου απαιτείται
παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιµου κό-
στους του επενδυτικού σχεδίου.
Σε κάθε περίπτωση το ως άνω ποσό δεν µπορεί να εί-

ναι κατώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ανώτε-
ρο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ. Για την
υποβολή αιτήµατος ελέγχου των επενδύσεων µείζονος
µεγέθους των άρθρων 65 έως 69, απαιτείται παράβολο,
που ορίζεται στο 0,005 του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου και το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000)
ευρώ. Για την υποβολή νέου αιτήµατος ελέγχου της περ.
δ΄ της παρ. 6 απαιτείται παράβολο, που ορίζεται στο δι-
πλάσιο του ως άνω προβλεπόµενου. Τα ως άνω ποσά
µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονοµικών.

8. Τα Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων του παρόντος συ-
νιστώνται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ο αριθµός
των µελών τους, που δεν µπορεί να είναι λιγότερα από
δύο, και η ιδιότητά τους, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες
και µε τα χαρακτηριστικά της ελεγχόµενης επένδυσης, ο
χρόνος και ο τρόπος συγκρότησής τους, ανάλογα και µε
το είδος του ελέγχου, οι αρµοδιότητές τους, το αντικεί-
µενο του ελέγχου, το χρονικό διάστηµα εντός του οποί-
ου υποχρεούνται να διενεργήσουν τον έλεγχο και να πα-
ραδώσουν την έκθεσή τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτο-

µέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άρθρου αυ-
τού. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζεται, σε φο-
ρείς υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων της παρ. 2 του
άρθρου 13, ανάλογα µε το καθεστώς ενίσχυσης ή ανά-
λογα µε το κόστος των επενδυτικών σχεδίων, η σύνθεση
των Οργάνων Ελέγχου από µέλη του Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιηµένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), τα οποία αποτε-
λούνται υποχρεωτικά από ένα (1) τουλάχιστον µέλος κα-
τόπιν κλήρωσης και ορισµό των λοιπών µελών επένδυ-
σης µε πρόταση του αρµόδιου φορέα της παρ. 2 του άρ-
θρου 13. Δύναται, επίσης, να ορίζεται ο µέγιστος ετή-
σιος αριθµός των επενδυτικών σχεδίων για το κάθε µέ-
λος Ε.Μ.Π.Ε. επιλογής του φορέα του επενδυτικού σχε-
δίου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα. 
Η απόφαση συγκρότησης εκάστου Οργάνου Ελέγχου

Επένδυσης εκδίδεται από τα αρµόδια όργανα της παρ. 3
του άρθρου 14.

9. Εκδίδεται και δηµοσιεύεται Οδηγός Ελέγχου Επεν-
δύσεων από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο
οποίος εξειδικεύει τη µέθοδο και κάθε άλλο θέµα σχετι-
κά µε την ορθή εκτέλεση του ελέγχου και την ισότιµη α-
ντιµετώπιση των φορέων των επενδυτικών σχεδίων.

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την πραγµα-
τοποίηση ελέγχων των επενδύσεων, που υπάγονται στα
καθεστώτα ενισχύσεων του νόµου αυτού.

11. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχε-
δίου, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορίζο-
νται στην περ. α΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, δύνα-
ται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό
(50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού σχεδίου
και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενί-
σχυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20, χωρίς
διενέργεια ελέγχου, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περί-
πτωση αυτή, µαζί µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπο-
βάλλονται µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατι-
κών Ενισχύσεων σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του
πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%), υπογεγραµµένες από ορκωτό λογιστή και, όπου
απαιτείται από το είδος και τους όρους υπαγωγής της ε-
πένδυσης, πολιτικό µηχανικό, µηχανολόγο µηχανικό ή
άλλης επαγγελµατικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο. Η
αρµόδια Υπηρεσία διενεργεί έλεγχο των όρων της από-
φασης υπαγωγής και αναλόγως εισηγείται την έκδοση ή
µη της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, δεν α-
παιτείται καταβολή του παράβολου της παρ. 7. Η πιστο-
ποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή
του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) µε την ως άνω διαδι-
κασία υπόκειται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο, σύµφωνα
µε την παρ. 4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι α-
παιτούµενες ειδικότητες των επαγγελµατιών, που υπευ-
θύνως βεβαιώνουν την υλοποίηση της επένδυσης, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, οι συνέπειες που ε-
πέρχονται σε περίπτωση µη πλήρωσης των προϋποθέσε-
ων πιστοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του ε-
ξήντα πέντε τοις εκατό (65%), καθώς και κάθε άλλο θέ-
µα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας. Με όµοια α-
πόφαση ορίζονται τα καθεστώτα του παρόντος και τα εί-
δη ενισχύσεων που αυτή αφορά. Τα δύο τελευταία εδά-
φια της παρ. 3, όσον αφορά στην αναγνώριση και πιστο-
ποίηση των προκαταβολών έργου που έχουν καταβληθεί
για το επενδυτικό σχέδιο, ισχύουν και για την πιστοποίη-
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ση της υλοποίησης του φυσικού και οικονοµικού αντικει-
µένου της επένδυσης σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%), ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) τουλάχιστον
κατά την παρούσα.
Όπου στο παρόν γίνεται αναφορά στην υλοποίηση του

πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%) του επενδυτικού σχεδίου, αυτή δύναται να πιστο-
ποιείται και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα. 
Η παρούσα εφαρµόζεται αναλόγως και για τα επενδυτι-

κά σχέδια του ν. 3908/2011 (Α΄ 8).
12. Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδί-

ου, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 3, δύναται να
πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολή της ενί-
σχυσης, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, από ορκωτό ελε-
γκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 20, κατ’ επιλογή του φορέα. Στην περί-
πτωση αυτήν, υποβάλλεται µέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήµατος Κρατικών Ενισχύσεων έκθεση ελέγχου περί ο-
λοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης, υπογεγραµµένη από ορκωτό ελεγκτή -
λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία που είναι εγγεγραµµένος/η
στο Δηµόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017
(Α΄ 7) και που διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατι-
κής ευθύνης ποσού, τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ, ανά συµβάν και συνολικού ποσού, του-
λάχιστον πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ετησίως.
Με αυτήν συνυποβάλλονται η έκθεση ελέγχου της παρ. 1
του άρθρου 32 του ν. 4449/2017 υπογεγραµµένη από τον,
ως άνω, ορκωτό ελεγκτή - λογιστή ή την ελεγκτική εται-
ρεία και σχετική βεβαίωση υλοποίησης από πολιτικό µη-
χανικό, καθώς και, όπου απαιτείται από το είδος και τους
όρους υπαγωγής της επένδυσης, από µηχανολόγο µηχα-
νικό ή και λογιστή - φοροτεχνικό Α΄ τάξης για τις οικονο-
µικές καταστάσεις ή άλλης επαγγελµατικής ειδικότητας
πρόσωπο. Η αρµόδια υπηρεσία διαπιστώνει τη συµφωνία
των πιστοποιηθέντων µε τις διατάξεις του αντίστοιχου θε-
σµικού πλαισίου και των όρων της απόφασης υπαγωγής
και των σχετικών βεβαιώσεων και, εφόσον βεβαιώνονται
ανεπιφύλακτα η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, εισηγείται την έκδοση
της σχετικής απόφασης. Σε περίπτωση που διαπιστώνο-
νται ελλείψεις στην υπό έλεγχο επένδυση, εφαρµόζονται
αναλογικά οι περ. β΄ και δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 16, α-
ντίστοιχα. Στην κατά τα ως άνω διαδικασία πιστοποίησης
της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης δεν απαιτείται καταβολή του παράβο-
λου της παρ. 7.
Η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παρα-

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης, σύµφωνα µε την ως
άνω διαδικασία, υπόκειται σε δειγµατοληπτικό έλεγχο πο-
σοστού, τουλάχιστον, τριάντα τοις εκατό (30%) ετησίως
επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, που διενερ-
γείται από τριµελή επιτροπή που ορίζεται µε απόφαση
των αρµόδιων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 14, αποτε-
λούµενη από: α) έναν (1) υπάλληλο της αρµόδιας υπηρε-
σίας, β) ένα (1) µέλος που προτείνεται από το Τεχνικό Ε-
πιµελητήριο Ελλάδας, µέλος του Ε.Μ.Π.Ε. και γ) ένα (1)
µέλος που προτείνεται από το Οικονοµικό Επιµελητήριο
Ελλάδος, µέλος του Ε.Μ.Π.Ε.. Το πόρισµα της τριµελούς
επιτροπής κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία. Με από-
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορί-
ζονται ο τρόπος, οι κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και

η διαδικασία άσκησης του δειγµατοληπτικού ελέγχου, τα
όρια ελέγχου επενδύσεων για κάθε επιτροπή, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του δειγ-
µατοληπτικού ελέγχου. 
Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω δειγµατοληπτικό έ-

λεγχο διαπιστωθούν αποκλίσεις και ανακριβείς δηλώσεις
σε σχέση µε όσα έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύ-
στηµα Κρατικών Ενισχύσεων, επιβάλλονται κυρώσεις,
σύµφωνα µε το άρθρο 23 ή τις αντίστοιχες διατάξεις των
λοιπών επενδυτικών νόµων, εφόσον πρόκειται για επεν-
δυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αυτούς.
Αν από τον δειγµατοληπτικό έλεγχο της παρούσας δια-

πιστωθούν σοβαρές παραβάσεις των διατάξεων ως προς
την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου του άρθρου 32 του
ν. 4449/2017 του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή ή της ελεγκτι-
κής εταιρείας, ως προς την ολοκλήρωση της επένδυσης
και την έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας, η υπό-
θεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίη-
σης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) για περαιτέρω έλεγχο και την
επιβολή κυρώσεων της παρ. 10 του άρθρου 35 του
ν. 4449/2017.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Α-

νάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη της Ε.Λ.Τ.Ε., καθορίζεται το ελεγκτικό πλαίσιο
(Διεθνή Πρότυπα), βάσει του οποίου διενεργούνται οι έ-
λεγχοι σύµφωνα µε τον ν. 4449/2017. Με απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα συ-
γκεκριµένα αντικείµενα ελέγχου σχετικά µε την ολοκλή-
ρωση της επένδυσης και την έναρξη της παραγωγικής της
λειτουργίας, σύµφωνα µε τον παρόντα, καθώς και κάθε α-
ναγκαίο ειδικότερο ζήτηµα για τη ρύθµιση των θεµάτων
της παρούσας. Με όµοια απόφαση ορίζονται οι όροι, οι
προϋποθέσεις και οι απαιτούµενες ειδικότητες των λοι-
πών επαγγελµατιών, καθώς και οι διαδικασίες για τη συ-
γκρότηση και λειτουργία της τριµελούς επιτροπής, τον
καθορισµό της αποζηµίωσης των µελών της και άλλο ανα-
γκαίο θέµα.

Όπου στις διατάξεις του παρόντος γίνεται αναφορά
στην ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ-
γίας της επένδυσης, αυτή δύναται να πιστοποιείται και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα.
Η διενέργεια ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων από

ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, ό-
πως ορίζεται στις διατάξεις της παρούσας, θεωρείται υπο-
χρεωτικός έλεγχος. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές ή ελε-
γκτικές εταιρείες που διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά
σχέδια, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος, εφαρ-
µόζουν αναλογικά στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου
τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής µη ελεγκτικών
υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια υποχρεωτικού
ελέγχου οντοτήτων δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτές
ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) 537/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου
2014, σχετικά µε τις ειδικές απαιτήσεις του υποχρεωτικού
ελέγχου οντοτήτων δηµοσίου συµφέροντος και την
κατάργηση της απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής
(L 158), και στον ν. 4449/2017. Πέραν των ανωτέρω, απα-
γορεύεται να διενεργούν έλεγχο σε επενδυτικά σχέδια,
όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος, ορκωτοί ελε-
γκτές-λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι/οποίες
συµµετείχαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση των
εν λόγω επενδυτικών σχεδίων. Οι ρυθµίσεις της παρού-
σας έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τα επενδυτικά σχέ-
δια του ν. 3908/2011, του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και του
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ν. 2601/1998 (Α΄ 81).
13. Στα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω του ποσού των ε-

πτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για τη διενέργεια ε-
λέγχου, προκειµένου για την πιστοποίηση του πενήντα
τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του επενδυτικού
σχεδίου ή της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγι-
κής λειτουργίας της επένδυσης, εφαρµόζονται µόνο οι
παρ. 11 και 12. 

14. Η πληρότητα του αιτήµατος ελέγχου διαπιστώνεται
από τα όργανα που είναι επιφορτισµένα µε τον έλεγχο
και η πληρότητα της έκθεσης ελέγχου από την αρµόδια Υ-
πηρεσία για την πιστοποίηση του βαθµού υλοποίησης της
επένδυσης.»

Άρθρο 37
Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής - Έγκριση 

µεταβολών µετά την ολοκλήρωση - Τροποποίηση 
του άρθρου 17 του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 17 του ν. 4399/2016 (Α΄117): α) τροποποιεί-
ται η περ. δ΄ της παρ. 2 µε την προσθήκη της δυνατότητας
αλλαγής του τρόπου απόκτησης ενισχυόµενων δαπανών
µέσω συµβατικής ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης, στην περί-
πτωση χορήγησης του κινήτρου φορολογικής απαλλαγής,
β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, µετά τις λέξεις και το
σηµείο στίξης «από την περιέλευση του αιτήµατος σε αυ-
τή,» προστίθενται οι λέξεις «µε την επιφύλαξη της παρ.
7», γ) προστίθεται παρ. 7, και το άρθρο 17 διαµορφώνεται
ως εξής: 

«Άρθρο 17
Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής - 

Έγκριση µεταβολών µετά την ολοκλήρωση

1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής είναι
δυνατή µετά από αίτηµα του φορέα της επένδυσης, το ο-
ποίο µπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίη-
σης του επενδυτικού σχεδίου και µέχρι την υποβολή αιτή-
µατος τελικού ελέγχου. Μετά την έκδοση της απόφασης
ολοκλήρωσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήµατος έγκρι-
σης µεταβολής στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου, τα ο-
ποία υποχρεούται να τηρεί ο φορέας έως τη λήξη του δια-
στήµατος µακροχρόνιων υποχρεώσεων, κατά τα οριζόµε-
να στο άρθρο 21.

2. Αιτήµατα τροποποίησης ή έγκρισης µεταβολής στοι-
χείων της παρ. 1, υποβάλλονται ως προς τα εξής:
α) ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού και οικονο-

µικού αντικειµένου ή µείωση της δυναµικότητας του επεν-
δυτικού σχεδίου,
β) αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευ-

σης ή διάσπασης, σύµφωνα µε την περ. η΄ της παρ. 3 του
άρθρου 21,
γ) αλλαγή του τόπου εγκατάστασης, σύµφωνα µε την

περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 21,
δ) αλλαγή τρόπου χρηµατοδότησης της επένδυσης, κα-

θώς και αλλαγή του τρόπου απόκτησης των ενισχυόµε-
νων δαπανών µέσω συµβατικής ή χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης, αν για τις ενισχυόµενες δαπάνες έχει εγκριθεί η ενί-
σχυση της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να επέλθει µε-
ταβολή στη µορφή της ενίσχυσης,
ε) παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυσης,

σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 18,
στ) αλλαγή άλλων όρων της εγκριτικής απόφασης, οι ο-

ποίοι µπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα στην απόφα-
ση προκήρυξης του καθεστώτος,
ζ) εκµίσθωση της ενισχυθείσας επένδυσης, σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στην περ. ζ΄ του άρθρου 21.
3. Τα αιτήµατα της παρ. 2 υποβάλλονται µέσω του

Π.Σ.Κ.Ε. και γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σωρευτι-
κά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέ-

σεις της απόφασης προκήρυξης και της εγκριτικής από-
φασης,
β. εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι

της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωµένος χα-
ρακτήρας της,
γ. δεν διαφοροποιούνται κριτήρια επιλεξιµότητας και υ-

παγωγής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην απόφαση
προκήρυξης,
δ. δεν επέρχεται αύξηση του συνολικού ενισχυόµενου

κόστους του επενδυτικού σχεδίου, του συνολικού ποσού
της ενίσχυσης, ούτε των επιµέρους ποσοστών ενίσχυσης
ανά οµάδα επιλέξιµων δαπανών,
ε. πληρούνται οι ειδικοί όροι για κάθε περίπτωση τροπο-

ποίησης/µεταβολής στοιχείων, που ορίζονται στις σχετι-
κές διατάξεις του παρόντος.

4. Τα ως άνω αιτήµατα συνοδεύονται από αιτιολόγηση
της σκοπιµότητάς τους, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά,
όπως αυτά ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης, µε την
οποία εξειδικεύονται οι όροι και τα κριτήρια αξιολόγησής
τους. Η αρµόδια Υπηρεσία οφείλει να απαντήσει µέσα σε
προθεσµία ενενήντα (90) ηµερών από την περιέλευση του
αιτήµατος σε αυτήν, µε την επιφύλαξη της παρ. 7. Αν η Υ-
πηρεσία αποδεχτεί το αίτηµα τροποποίησης ολικά ή µερι-
κά, εισηγείται σχετικά προς το αρµόδιο όργανο για την
τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής ή την έκδοση από-
φασης έγκρισης της µεταβολής αντίστοιχα. Στην αντίθετη
περίπτωση, εκδίδει αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση,
η οποία κοινοποιείται στον φορέα, στη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου, την οποία έχει δηλώσει κατά
την εγγραφή του στο Π.Σ.Κ.Ε.. Νέο αίτηµα του ίδιου φο-
ρέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής µε
το ίδιο περιεχόµενο δεν εξετάζεται κατ’ ουσία και αρχειο-
θετείται.

5. Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής µπορεί να
διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια υπηρε-
σία, εφόσον διαπιστωθεί µεταβολή των όρων της απόφα-
σης υπαγωγής.

6. Για την υποβολή αιτηµάτων της παρ. 1 απαιτείται η
καταβολή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και Οικονοµικών.

7. Τα αιτήµατα τροποποίησης, που υποβάλλονται σύµ-
φωνα µε το παρόν, εξετάζονται κατά το στάδιο της ολο-
κλήρωσης υπό την προϋπόθεση της υποβολής υπεύθυνης
δήλωσης από τον φορέα της επένδυσης περί πλήρωσης
των νόµιµων προϋποθέσεων τροποποίησης της απόφα-
σης, όπως ορίζονται στον παρόντα και την οικεία προκή-
ρυξη.» 

Άρθρο 38
Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης - 
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 

του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 18 του ν. 4399/2016 (Α΄117): α) στο δεύτερο
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εδάφιο της παρ. 1, οι λέξεις «της παραγράφου 7» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «της παρ. 3», β) τροποποιεί-
ται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 µε την προσθήκη προ-
θεσµίας για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρ-
ξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, γ) τροπο-
ποιείται η υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της παρ. 2 µε την προ-
σθήκη του εναλλακτικού ποσοστού εξήντα πέντε τοις ε-
κατό (65%) υλοποίησης του έργου και το άρθρο 18 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 18
Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη 

παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης

1. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται µε την υλο-
ποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου και µε
την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ-
σης, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγω-
γικής λειτουργίας και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της
επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγω-
γής προθεσµίας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα
τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ως ά-
νω απόφασης. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται µε την έκδοση
σχετικής απόφασης, από τα αρµόδια όργανα της παρ. 3
του άρθρου 14, εντός σαράντα (40) ηµερών από την υ-
ποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή
της ηµεροµηνίας υποβολής συµπληρωµατικών στοιχεί-
ων. 

2. α. Η προβλεπόµενη στην απόφαση υπαγωγής προ-
θεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου µπορεί
να παραταθεί άπαξ έως δύο (2) έτη κατ’ ανώτατο όριο, ε-
φόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
αα. Ηλεκτρονική υποβολή του σχετικού αιτήµατος

πριν από τη λήξη της προθεσµίας ολοκλήρωσης, όπως
αυτή ορίζεται αρχικά στην απόφαση υπαγωγής.
ββ. Υλοποίηση του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του ε-

ξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του φυσικού και οικονοµι-
κού αντικειµένου.
β. Η προθεσµία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδί-

ου, που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής ή, ύστε-
ρα από έγκριση, παράτασης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην περ. α΄, µπορεί επίσης να παραταθεί για λόγους α-
νωτέρας βίας για χρονικό διάστηµα ίσο µε εκείνο της
διακοπής ή της καθυστέρησης, µε την προϋπόθεση ότι
τεκµηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης του επενδυ-
τικού σχεδίου µέσα στη νέα προθεσµία. Το αίτηµα παρά-
τασης για λόγους ανωτέρας βίας υποβάλλεται ηλεκτρο-
νικά µέσω του Π.Σ.Κ.Ε. µέσα στην αρχική ή την παρατα-
θείσα προθεσµία ολοκλήρωσης.

3. Για την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης απαιτείται να τεκµηριώνεται
η λειτουργία της µονάδας, ιδίως µε την πώληση προϊό-
ντων ή παροχή υπηρεσιών και µε την έκδοση όλων των
νοµιµοποιητικών αδειών.

4. O επενδυτής υποβάλλει αίτηση ηλεκτρονικά µέσω
του Π.Σ.Κ.Ε. για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και
της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης
το αργότερο µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη λήξη
της προθεσµίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 19. Εάν ο φορέας του επεν-
δυτικού σχεδίου δεν υποβάλλει την αίτηση της προηγού-
µενης παραγράφου, συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά και εντός της ως άνω προθεσµίας, η ε-

πένδυση θεωρείται ως µη ολοκληρωθείσα. Στην περί-
πτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται και ανα-
κτώνται τα ποσά ενίσχυσης, τα οποία τυχόν έχουν χορη-
γηθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 9 και 10
του άρθρου 23.

5. Με την απόφαση προκήρυξης ορίζονται οι προϋπο-
θέσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων.»

Άρθρο 39
Καταβολή ενισχύσεων - Τροποποίηση των 

παρ. 1 και 2  του άρθρου 20 του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 20 του ν. 4399/2016 (Α΄117), α) τροποποιεί-
ται το πρώτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 µε την προ-
σθήκη εναλλακτικού ποσοστού εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%) υλοποίησης του έργου για την άσκηση του δικαιώ-
µατος έναρξης χρήσης της ωφέλειας της φορολογικής
απαλλαγής, καθώς και µε την προσθήκη προθεσµίας για
την πιστοποίηση των ενδιάµεσων σταδίων υλοποίησης
των επενδυτικών σχεδίων, β) στην υποπερ. αα΄ της περ.
α΄ της παρ. 1, µετά τη λέξη «το» προστίθενται οι λέξεις
«ένα τρίτο», γ) η περ. α΄ της παρ. 2 τροποποιείται γα) ως
προς τον έλεγχο των δικαιολογητικών υλοποίησης του
έργου µε πρόβλεψη ελέγχου ορθότητας των δικαιολο-
γητικών για την καταβολή του είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) της επιχορήγησης από ορκωτό λογιστή, και γβ) ως
προς το προβλεπόµενο ποσοστό καταβολής στον δικαι-
ούχο της εγκεκριµένης επιχορήγησης µε την προσθήκη
του εναλλακτικού ποσοστού εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%) υλοποίησης του έργου, δ) στην περ. α΄ της παρ. 2
προστίθενται δεύτερο και τέταρτο εδάφια και το άρθρο
20 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20
Καταβολή ενισχύσεων

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας α-
πό τον δικαιούχο µπορεί να πραγµατοποιείται είτε εφά-
παξ µε την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έ-
ναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχε-
δίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις των επόµενων παραγράφων. Ο προσδιορισµός των
ποσών της δικαιούµενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης
γίνεται βάσει των επιµέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά
οµάδα επιλέξιµων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί
στην απόφαση υπαγωγής.

1. Φορολογική απαλλαγή
α. Το δικαίωµα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κι-

νήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεµελιώνεται µε
την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό
(50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του κόστους
του επενδυτικού σχεδίου από το αρµόδιο όργανο ελέγ-
χου µε την έκδοση απόφασης εντός τριάντα (30) ηµερών
από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης
της παρ. 5 του άρθρου 16 ή των σχετικών βεβαιώσεων υ-
λοποίησης της παρ. 11 του άρθρου 16, ή της ηµεροµη-
νίας υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων. Ο φορέας
µπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούµενης ενί-
σχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε
(15) φορολογικών ετών από το έτος θεµελίωσης του δι-
καιώµατος χρήσης της ωφέλειας µε τους ακόλουθους
περιορισµούς που ισχύουν σωρευτικά:
αα. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόµενος να

µην υπερβαίνει, κατ’ έτος, το ένα τρίτο (1/3) του συνολι-
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κού εγκεκριµένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής,
µε εξαίρεση την περίπτωση της µη πλήρους αξιοποίησής
του κατά τα προηγούµενα φορολογικά έτη λόγω έλλει-
ψης επαρκών κερδών. Στην περίπτωση αυτή, εναποµεί-
ναν ποσό ενίσχυσης από προηγούµενα φορολογικά έτη
προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόµενο µέγιστο ετή-
σιο ποσό δικαιούµενης ενίσχυσης.
ββ. Η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόµενος να

µην υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού εγκεκρι-
µένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, µέχρι το φο-
ρολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρω-
σης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν-
δυσης.
β. Το ποσό της δικαιούµενης ενίσχυσης της φορολογι-

κής απαλλαγής για το τµήµα του εξοπλισµού του επεν-
δυτικού σχεδίου, που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µί-
σθωση, προσδιορίζεται για κάθε φορολογικό έτος ως πο-
σοστό επί του τµήµατος της αξίας κτήσης του εξοπλι-
σµού, το οποίο εµπεριέχεται στα µισθώµατα που κατα-
βλήθηκαν µέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους.
γ. Το κατ’ έτος αναλωθέν ποσό της φορολογικής α-

παλλαγής εµφανίζεται σε ειδικό αποθεµατικό και αντί-
στοιχο λογαριασµό στα βιβλία της επιχείρησης, που
σχηµατίζεται από τον φόρο εισοδήµατος, ο οποίος δεν
καταβλήθηκε λόγω της παρεχόµενης φορολογικής α-
παλλαγής.
δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων και Οικονοµικών εξειδικεύεται ο τρόπος υπο-
λογισµού του ποσού της ενίσχυσης της φορολογικής α-
παλλαγής για κάθε φορολογικό έτος, τυχόν δικαιολογη-
τικά που απαιτούνται για τη χρήση του φορολογικού ο-
φέλους, το περιεχόµενο της Δήλωσης Φορολογικής Α-
παλλαγής (ΔΦΑ) της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 21 και κάθε συναφές θέµα για την εφαρµογή των
διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

2. Επιχορήγηση
α. Ποσό που ανέρχεται µέχρι το είκοσι πέντε τοις εκα-

τό (25%) της εγκεκριµένης επιχορήγησης µπορεί να κα-
ταβάλλεται στον δικαιούχο µε την υλοποίηση έργου συ-
νολικού ύψους ίσου τουλάχιστον µε το είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) του συνολικού κόστους της επένδυσης, ύ-
στερα από σχετικό αίτηµα που υποβάλλεται µέσω του
Πληροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων
(Π.Σ.Κ.Ε.) και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολο-
γητικά υλοποίησης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
που ορίζονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 77
και υποβάλλονται µε δηλωτική πράξη περί της ορθότη-
τάς τους από ορκωτό λογιστή. Η απόφαση της διοίκησης
εκδίδεται εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή του
σχετικού αιτήµατος. 
Το υπόλοιπο ποσό έως το πενήντα τοις εκατό (50%) ή

το εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) της εγκεκριµένης επι-
χορήγησης ή, σε περίπτωση µη εφαρµογής της διάταξης
του πρώτου εδαφίου, ποσό που ανέρχεται µέχρι το πε-
νήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%) της εγκεκριµένης επιχορήγησης, µπορεί να κατα-
βάλλεται στον δικαιούχο ύστερα από αίτηµά του και µε-
τά από την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα
τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%)
του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου από
αρµόδιο όργανο µέσω επιτόπιου ή διοικητικού ελέγχου.
Η πιστοποίηση πραγµατοποιείται µε την έκδοση σχετι-
κής απόφασης, από τα αρµόδια όργανα της παρ. 3 του
άρθρου 14, εντός τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή

της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή των σχετικών βε-
βαιώσεων πιστοποίησης της παρ. 11 του άρθρου 16, ή
της ηµεροµηνίας υποβολής συµπληρωµατικών στοιχεί-
ων.
β. Το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης ή το σύνολό

της σε περίπτωση µη εφαρµογής της ρύθµισης της περ.
α΄, καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης ολο-
κλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της ε-
πένδυσης.
γ. Τα ποσά της επιχορήγησης δεν αφαιρούνται από

την αξία των επενδυτικών δαπανών, προκειµένου να γί-
νει προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών.
δ. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας µέσω ηλε-

κτρονικής πληρωµής σε τραπεζικό λογαριασµό του φο-
ρέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκ-
χώρησή της σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η
εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης
σε Τραπεζικά Ιδρύµατα για την παροχή βραχυπρόθεσµου
δανείου ισόποσου της εκχωρούµενης επιχορήγησης που
χρησιµοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχε-
δίου. Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγη-
σης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα µε την οποία έχει υ-
πογραφεί η σύµβαση εκχώρησης της απαίτησης, εφόσον
κάθε φορά έχει αναληφθεί ισόποσο τουλάχιστον της κα-
ταβαλλόµενης επιχορήγησης τµήµα του βραχυπρόθε-
σµου αυτού δανείου.

3. Επιδότηση Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης
α. Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηµατο-

δοτικής µίσθωσης µπορεί να πραγµατοποιείται µετά την
πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου της εγκα-
τάστασης στη µονάδα του συνόλου του µισθωµένου εξο-
πλισµού, σύµφωνα µε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής µί-
σθωσης.
β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά

την εκάστοτε πληρωµή των δόσεων του µισθώµατος εκ
µέρους του φορέα της επένδυσης. Το ποσό που κατα-
βάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξο-
πλισµού, το οποίο εµπεριέχεται στις καταβαλλόµενες
δόσεις, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα ποσοστά ενισχύσε-
ων και µε τον περιορισµό της µη υπέρβασης της καταβο-
λής του εξήντα τοις εκατό (60%) του εγκεκριµένου πο-
σού µέχρι την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού
σχεδίου.
γ. Είναι δυνατή η προεξόφληση των δόσεων χρηµατο-

δοτικής µίσθωσης από το φορέα της επένδυσης µόνο για
τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες της σύµβασης µί-
σθωσης, όπως αυτή έχει εγκριθεί από την αρµόδια υπη-
ρεσία.
δ. Τα ποσά της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης

δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπα-
νών προκειµένου να γίνει προσδιορισµός των φορολο-
γητέων κερδών.

4. Επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απα-
σχόλησης
α. Η έναρξη της επιδότησης του κόστους της δηµιουρ-

γούµενης απασχόλησης µπορεί να πραγµατοποιείται µε-
τά την πιστοποίηση από το αρµόδιο όργανο ελέγχου της
δηµιουργίας των συνδεόµενων µε το επενδυτικό σχέδιο
θέσεων εργασίας.

β. Η επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάµηνο και µετά
την εκάστοτε πληρωµή του µισθολογικού κόστους εκ µέ-
ρους του φορέα της επένδυσης, µε τον περιορισµό της
µη υπέρβασης της καταβολής του εξήντα τοις εκατό
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(60%) του εγκεκριµένου ποσού µέχρι την έκδοση της α-
πόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.

5.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων ορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η δια-
δικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την
καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηµα-
τοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δηµιουργούµενης απασχόλησης των Καθεστώτων Ενι-
σχύσεων του άρθρου 29.
β. Η απόφαση της περ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 20

του παρόντος έχει εφαρµογή και για τα επενδυτικά σχέ-
δια των νόµων 2601/1998 (Α΄ 81), 3299/2004 (Α΄ 261)
και 3908/2011 (Α΄ 8).

6. Οι επιχορηγήσεις, οι επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης και οι επιδοτήσεις του µισθολογικού κόστους,
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο, καλύπτονται από
τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων, στον οποίο
εγγράφεται η σχετική προβλεπόµενη δαπάνη για κάθε
οικονοµικό έτος και προέρχονται από εθνικούς πόρους ή
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία ή και α-
πό άλλους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, σύµφωνα µε
τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εθνικής και ενω-
σιακής νοµοθεσίας.

7. Τα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης, επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, επιδότησης του κόστους της
δηµιουργούµενης απασχόλησης, καθώς και απαλλαγής
από καταβολή φόρου, εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδι-
κού αποθεµατικού και σε περίπτωση διανοµής ή κεφα-
λαιοποίησής του, εντός του χρονικού διαστήµατος που
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21,
επιστρέφονται και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προ-
βλέπονται από τον ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Σε περίπτωση
διανοµής ή κεφαλαιοποίησης µέρους ή του συνόλου του
αποθεµατικού µετά την παρέλευση του ως άνω διαστή-
µατος, προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορο-
λογείται στο φορολογικό έτος, κατά το οποίο έλαβε χώ-
ρα η διανοµή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του α-
ποθεµατικού, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις της φο-
ρολογικής νοµοθεσίας.»

Άρθρο 40
Μητρώο Αξιολογητών - Τροποποίηση του 

άρθρου 24 του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 24 του ν. 4399/2016 (Α΄117), α) προστίθεται
παρ. 1α, β) στην παρ. 4 προστίθεται η παραποµπή στην
παρ. 3 του άρθρου 80 και συµπληρώνεται το αντικείµενο
της εξουσιοδότησης µε αναφορά στις αποζηµιώσεις των
ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, γ) η παρ. 5 τροποποιείται
µε την προσθήκη αναφοράς στους ορκωτούς ελεγκτές-
λογιστές, και το άρθρο 24 διαµορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 24
Μητρώο Αξιολογητών

1. Οι αξιολογητές των επενδυτικών σχεδίων προέρχο-
νται από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογη-
τών (Ε.Μ.Π.Α.) του π.δ. 33/2011 (Α΄ 83), βάσει ηλεκτρο-
νικής κλήρωσης εκτός αν ορίζεται άλλως στην απόφαση
προκήρυξης.

1α. αα. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, που δύνανται
να ελέγχουν τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 14, προέρχονται από Μητρώο Ορκω-

τών Ελεγκτών-Λογιστών που αποτελείται από ορκωτούς
ελεγκτές-λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο
Δηµόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4449/2017 (A΄ 7)
και διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικής ευ-
θύνης τουλάχιστον ποσού ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ ανά συµβάν και συνολικού ποσού του-
λάχιστον πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ ετη-
σίως. 
Το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών συστήνεται

µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
η οποία εκδίδεται κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Λο-
γιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), που προ-
βλέπεται στο άρθρο 1 του ν. 3148/2003 (Α΄ 136), και η ο-
ποία έχει την ευθύνη του ελέγχου της πλήρωσης των τυ-
πικών προσόντων των µελών της. 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο τρόπος επιλογής των

ορκωτών ελεγκτών-λογιστών στις διαδικασίες αξιολόγη-
σης του άρθρου 14, ο χρόνος ολοκλήρωσης του ανατιθέ-
µενου έργου, οι πρόσθετοι όροι και οι προϋποθέσεις, κα-
θώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
αβ. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, που δύνανται να ε-

λέγχουν τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων, σύµφωνα
µε το άρθρο 14, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρό-
ντος, εφαρµόζουν αναλογικά στον φορέα του επενδυτι-
κού σχεδίου τις διατάξεις περί απαγόρευσης παροχής
µη ελεγκτικών υπηρεσιών που ισχύουν για τη διενέργεια
υποχρεωτικού ελέγχου οντοτήτων δηµοσίου συµφέρο-
ντος, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ)
537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά µε ειδικές α-
παιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτή-
των δηµοσίου συµφέροντος και την κατάργηση της
απόφασης 2005/909/ΕΚ της Επιτροπής (L 158) και στον
ν. 4449/2017. Πέραν των ανωτέρω, απαγορεύεται να
συµµετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκπόνηση
των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων και να διενεργούν έ-
λεγχο στο ίδιο επενδυτικό σχέδιο.

2. Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων µεριµνά
για την κατάρτιση και επιµόρφωση των αξιολογητών και
την περιοδική πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους.

3. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των αξιολο-
γητών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των
συνεπειών που επιφέρει η µη συµµόρφωσή τους σε αυ-
τές, εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Αξιολογητών από
τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, ο οποίος α-
ναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του αναπτυξια-
κού νόµου.

4. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που προβλέπεται στην
παρ. 3 του άρθρου 80, καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των
µελών του Ε.Μ.Π.Α. και των ορκωτών ελεγκτών-λογι-
στών για τη συµµετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγη-
σης του άρθρου 14. 

5. Για όσους εκ των µελών του Μητρώου Αξιολογητών
και του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών ασκούν
καθήκοντα αξιολογητών και ελέγχου αποτελεσµάτων
αξιολόγησης εφαρµόζονται τα άρθρα 1 έως και 3 του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309).»

Άρθρο 41
Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων - 
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 79 του ν. 4399/2016 (Α΄117), α) τροποποιεί-
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ται η περ. δ΄ της παρ. 1 ως προς το αναγκαίο ποσοστό
πιστοποίησης του συνολικού κόστους των επενδυτικών
δαπανών, β) στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 οι λέξεις

«του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυ-
σης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των επενδυτικών
σχεδίων», γ) προστίθεται παρ. 1Α, δ) τροποποιείται η
παρ. 2 ως προς τη δυνατότητα διεύρυνσης των κριτη-

ρίων ορισµού πρόσθετων κατηγοριών µε την προβλεπό-
µενη υπουργική απόφαση και το άρθρο 79 διαµορφώνε-

ται ως εξής:

«Άρθρο 79
Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

«1. Συνιστούν διακριτές κατηγορίες τα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος,
καθώς και των ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011
(Α΄ 8), τα οποία:
α. έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ της πε-

ριόδου 2007-2013,
β. υλοποιούνται στα νησιά Αγαθονήσι, Κάλυµνο, Κα-

στελόριζο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάµο, Σύµη και Χίο, 
γ. έχουν λάβει προκαταβολή µε την προσκόµιση εγ-

γυητικής επιστολής,
δ. έχει πιστοποιηθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) ή

το πενήντα τοις εκατό (50%) ή το εξήντα πέντε τοις εκα-
τό (65%) του συνολικού κόστους των επενδυτικών δαπα-
νών.
Για τις ως άνω κατηγορίες ακολουθείται διακριτή σει-

ρά κατά τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων. 
Τα επενδυτικά σχέδια της ίδιας διακριτής κατηγορίας

κατατάσσονται µε την υφιστάµενη, µεταξύ τους, σειρά
προτεραιότητας. 

1Α. Η περ. β΄ της παρ. 1 ισχύει αναλόγως και για τα ε-
πενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011. 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων µπορούν να ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες
στη βάση γεωγραφικών ή τοµεακών γνωρισµάτων, καθε-
στώτος ενίσχυσης, ενισχυόµενου κόστους ή συνεπεία ε-
κτάκτων αναγκών.»

Άρθρο 42
Θέµατα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος 
Κρατικών Ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόµου - 
Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 81 του ν. 4399/2016 (Α΄117), α) στην παρ.
1, µετά τις λέξεις «η επιχειρησιακή λειτουργία του Πλη-
ροφοριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων
(Π.Σ.Κ.Ε.)» προστίθεται η φράση «το οποίο είναι προ-
σβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµό-
σιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)», β) στην παρ. 2 διαγράφε-
ται η λέξη «τουλάχιστον», γ) προστίθεται παρ. 3 και το
άρθρο 81 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 81
Θέµατα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήµατος 

Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) 
του Αναπτυξιακού νόµου 

1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ιδιωτικών Ε-
πενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Το-
µέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ο-
ποία εκδίδεται µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος,

διαπιστώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία του Πληροφο-
ριακού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), το
οποίο είναι προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύ-
λης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), του αναπτυ-
ξιακού νόµου για τις διαδικασίες εφαρµογής των νόµων
3908/2011 (Α΄ 8) και 3299/2004 (Α΄ 261), οι οποίες βρί-
σκονται ήδη σε λειτουργία. Για κάθε νέα διαδικασία, που
καθίσταται λειτουργική στο Π.Σ.Κ.Ε., εκδίδεται η διαπι-
στωτική απόφαση του προηγούµενου εδαφίου. Τυχόν ε-
νέργειες που έχουν υλοποιηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος εκτός Π.Σ.Κ.Ε., λαµβάνονται υπόψη για
τις περαιτέρω διαδικασίες, που προβλέπονται στο πλαί-
σιο εφαρµογής των νόµων 3299/2004 και 3908/2011.

2. Για τα επενδυτικά σχέδια του ειδικού καθεστώτος
της Επιχειρηµατικότητας των Νέων της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 του ν. 3908/2011, καθώς και για όσα καθεστώτα
των αναπτυξιακών νόµων δεν υποβάλλονται είκοσι (20)
αιτήµατα, δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια πράξεων
υλοποίησης και ολοκλήρωσης µέσω του Πληροφοριακού
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Ανα-
πτυξιακού νόµου.

3. Η υποβολή των δικαιολογητικών για τις επενδύσεις
που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόµους πραγ-
µατοποιείται µόνο ηλεκτρονικά.»

Άρθρο 43
Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4399/2016

- Τροποποίηση  του άρθρου 85 του ν. 4399/2016

Στο άρθρο 85 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), προς άρση
σφάλµατος κατά την αρίθµηση των παραγράφων, η δεύ-
τερη παρ. 19, η οποία προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 78 του ν. 4712/2020 (A΄ 146), αναριθµείται σε 20
και οι παρ. 19 και 20 διαµορφώνονται ως εξής:

«19. Οι συνέπειες που προβλέπονται για παραβάσεις
επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στον ν. 2601/1998
(Α΄ 81) επέρχονται εφόσον η παράβαση διαπιστωθεί ε-
ντός δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας από τα αρµόδια για τον έλεγ-
χο των κατά περίπτωση στοιχείων όργανα. 

20. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατά-
ξεις του ν. 3299/2004 και αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση
ξενοδοχειακών µονάδων, ολοκληρώνονται χωρίς να α-
παιτείται η προσκόµιση της Ειδικής Γνωµάτευσης του
Ε.Ο.Τ..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙ-

ΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΠΘΕΣΕΩΝ 
ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3908/2011 

ΚΑΙ 3299/2004 

Άρθρο 44
Προϋποθέσεις και διαδικασίες τροποποίησης φυσικού
και οικονοµικού αντικειµένου - Όροι ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011
και τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής - Ολο-
κλήρωση επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και

3908/2011 - Τροποποίηση του άρθρου 14Β 
του ν. 3908/2011

Στο άρθρο 14Β του ν. 3908/2011 (Α΄8), η παρ. Α΄ αντι-
καθίσταται, στις περ. αα΄, γγ΄ και δδ΄ της παρ. Γ΄, κα-
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θώς και στις παρ. Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄, επέρχονται νοµοτεχνι-
κές βελτιώσεις, και το άρθρο 14Β διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 14Β

Α. Τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και
του παρόντος ολοκληρώνονται, υπό τις εξής προϋποθέ-
σεις, οι οποίες ισχύουν σωρευτικά:
αα. Εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής

λειτουργίας και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της επέν-
δυσης.
αβ. Δεν διαπιστώνονται ουσιώδεις µεταβολές του ε-

γκεκριµένου φυσικού αντικειµένου της επένδυσης. Σε
διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκλη-
ρώνεται µόνο µετά από έγκριση αιτήµατος τροποποίη-
σης που υποβάλλει ο φορέας στην αρµόδια υπηρεσία,
σύµφωνα µε την παρ. Β΄. 
αγ. Επιτρέπεται αύξηση στο αρχικά εγκεκριµένο κό-

στος σε κατηγορίες δαπανών, ως ακολούθως: 
i. Όταν το ποσοστό της αύξησης µιας κατηγορίας δα-

πάνης, το οποίο προκύπτει από το ποσό της αύξησης στη
συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης διαιρούµενο µε το αρ-
χικό συνολικό κόστος της επένδυσης και πολλαπλασια-
ζόµενο µε το εκατό, είναι µικρότερο ή ίσο µε το ποσοστό
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για κτιριακές δαπάνες, µε
το ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τη δαπάνη
του µηχανολογικού εξοπλισµού και για τη δαπάνη των
ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων, µε το ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) για τη δαπάνη διαµόρφωσης εξωτερι-
κού χώρου και µε το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για
τις λοιπές κατηγορίες δαπανών. Για τα επενδυτικά σχέ-
δια ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού ξενοδοχει-
ακών µονάδων, το ως άνω ποσοστό των κτιριακών δαπα-
νών, ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 
Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται

µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους.
ii. Το διαπιστωθέν, µετά από τον έλεγχο υλοποίησης

της επένδυσης, ποσό για τη συγκεκριµένη κατηγορία δα-
πάνης δεν ξεπερνά το διπλάσιο του αρχικού εγκεκριµέ-
νου ποσού για τη συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης.
αδ. Δεν επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επιµέρους

κατηγοριών δαπανών, όπως αυτά προσδιορίζονται από
τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 3299/2004 και του
σχετικού θεσµικού πλαισίου ενισχυόµενων δαπανών. Σε
διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκληρώνεται µε
περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους, ώστε να πληρού-
νται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται.
αε. Δεν επέρχεται αύξηση του ενισχυόµενου προϋπο-

λογισµού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενί-
σχυσης. Σε διαφορετική περίπτωση, το σχέδιο ολοκλη-
ρώνεται µε περικοπή του υπερβάλλοντος κόστους.
αστ. Το κόστος νέας κατηγορίας δαπάνης, που δεν

προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση, είναι δυνατό να
γίνει αποδεκτό µετά από αίτηµα τροποποίησης που υπο-
βάλλει ο επενδυτικός φορέας, σύµφωνα µε όσα ορίζο-
νται στην παρ. Β. Σε διαφορετική περίπτωση, το επενδυ-
τικό σχέδιο ολοκληρώνεται χωρίς την ενίσχυση του κό-
στους της νέας κατηγορίας. Δεν επιτρέπεται η µεταφο-
ρά δαπανών µεταξύ των κατηγοριών δαπανών: i) αρχικής
επένδυσης για ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ii)
µελετών και αµοιβών συµβούλων και iii) έργων και προ-
γραµµάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας, όπως
αυτές προσδιορίζονται στην εγκριτική απόφαση του ε-
πενδυτικού σχεδίου.

αζ. Τηρούνται τα όρια απόκλισης δεικτών αξιολόγησης
όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της υπ. αριθµ.
17299/19.4.2011 (Β΄ 652) απόφασης του Υφυπουργού
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τα ε-
πενδυτικά σχέδια του παρόντος, καθώς και ο αριθµός
των νέων ή και υφιστάµενων θέσεων εργασίας για τα ε-
πενδυτικά σχέδια του ν. 3299/2004 και του παρόντος. Σε
διαφορετική περίπτωση, το επενδυτικό σχέδιο ολοκλη-
ρώνεται µε την επιβολή κυρώσεων, που καθορίζονται µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του
παρόντος και, ειδικότερα, τις παρ. 3 και 8.
αη. Η µείωση της ισχύος για επενδυτικά σχέδια παρα-

γωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές - ΑΠΕ, ή της
δυναµικότητας για λοιπά επενδυτικά σχέδια δεν υπερ-
βαίνει σε ποσοστό το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), µε
ταυτόχρονη τροποποίηση ή µη του φυσικού αντικειµέ-
νου και αιτιολογηµένη κατά περίπτωση αναπροσαρµογή
ή όχι του ενισχυόµενου κόστους. Σε περίπτωση µείωσης
άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και έως πενήντα
τοις εκατό (50%) και ταυτόχρονη τροποποίηση ή µη του
φυσικού αντικειµένου, το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώ-
νεται µετά από έγκριση αιτήµατος τροποποίησης που υ-
ποβάλλει ο φορέας στην αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε
την παρ. Β΄. Σε περίπτωση µείωσης της ισχύος ή της δυ-
ναµικότητας άνω του πενήντα τοις εκατό (50%), το ε-
πενδυτικό σχέδιο δεν νοείται ολοκληρωµένο, η απόφα-
ση υπαγωγής ανακαλείται και η χορηγηθείσα ενίσχυση
ανακτάται µε τη διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσό-
δων, προσαυξηµένη κατά το ποσό των νόµιµων τόκων α-
πό την ηµεροµηνία καταβολής.
Β. Ουσιώδεις διαφοροποιήσεις του φυσικού αντικειµέ-

νου εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία, µετά από αι-
τιολογηµένο αίτηµα τροποποίησης του φορέα, το οποίο
εξετάζεται από την υπηρεσία και γίνεται αποδεκτό υπό
τους προαναφερόµενους όρους και προϋποθέσεις της
παρ. 1. Για την εξέταση του αιτήµατος τροποποίησης
δεν απαιτείται επανεξέταση της βαθµολόγησης του ε-
πενδυτικού σχεδίου.
Γ. Αιτήµατα τροποποίησης δύνανται να υποβάλλονται

και για τη µεταβολή των παρακάτω όρων της απόφασης
υπαγωγής:
αα) Για την τροποποίηση του τρόπου κάλυψης της ί-

διας συµµετοχής, στο πλαίσιο του ν. 3299/2004 και ειδι-
κότερα της παρ. 3 του άρθρου 5 ή της παρ. 6 του άρθρου
8, καθώς και του π.δ. 35/2011 (Α΄ 88).
ββ) Για την ενίσχυση δαπανών µε συµβατική επένδυση

αντί της εγκεκριµένης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
γγ) Για την αλλαγή του φορέα της επένδυσης λόγω

συγχώνευσης ή διάσπασης. Το αίτηµα εγκρίνεται µε τον
όρο ολοκλήρωσης της επένδυσης ή συνέχισης της πα-
ραγωγικής λειτουργίας της στο ίδιο αντικείµενο, καθώς
και υπό τον όρο ανάληψης από τον νέο φορέα του συνό-
λου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την απόφα-
ση υπαγωγής.

Για την αλλαγή του υπό σύσταση φορέα της επένδυ-
σης, όπως αυτός περιγράφεται στην εγκριτική απόφαση
υπαγωγής. Το αίτηµα εγκρίνεται και η εταιρεία που θα υ-
λοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο δύναται να είναι άλλη α-
πό την οριζόµενη στην απόφαση υπαγωγής µε τον όρο
της διατήρησης αµέσως ή εµµέσως της ίδιας µετοχικής
σύνθεσης µε τον υπό σύσταση φορέα. Κατά τα λοιπά ι-
σχύουν και οι όροι που αναφέρονται στην περίπτωση αλ-
λαγής του φορέα της επένδυσης λόγω συγχώνευσης ή
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διάσπασης. Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης της εν λό-
γω αλλαγής εντός εξήντα (60) ηµερών από τη συντέλε-
σή της, εφαρµόζονται το άρθρο 14 του παρόντος, καθώς
και το άρθρο 10 του ν. 3299/2004, αναλόγως.

δδ) Για την εκµίσθωση της επένδυσης, σύµφωνα µε
την περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος ή µε
την παρ. Ββ του άρθρου 10 του ν. 3299/2004.

εε) Για τυχόν λοιπούς όρους της απόφασης υπαγω-
γής.
Δ. Τα ανωτέρω αιτήµατα τροποποίησης, υποβάλλονται

καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχε-
δίων, εντύπως και ηλεκτρονικά µέσω του Πληροφορια-
κού Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων, το οποίο είναι
προσβάσιµο µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
µόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και εξετάζονται βάσει δι-
καιολογητικών, όρων και προϋποθέσεων, που ορίζονται.
Δεν επιβάλλεται κύρωση σε περίπτωση εκπρόθεσµης

δήλωσης των ανωτέρω στοιχείων, εφόσον οι µεταβολές
πραγµατοποιούνται σε συµµόρφωση σε άλλες ισχύου-
σες διατάξεις µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Ε. Σε περίπτωση µεταβολής της επωνυµίας, της εταιρι-

κής σύνθεσης, της νοµικής µορφής, της έδρας ή άλλων
στοιχείων επικοινωνίας της ενισχυόµενης επιχείρησης,
εφαρµόζονται η παρ. 4 του άρθρου 21 και η παρ. 5 του
άρθρου 17 του ν. 4399/2016. Σε περίπτωση µη τήρησης
των όρων της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4399/2016, ε-
πιβάλλεται κύρωση, που ορίζεται µε την υπουργική από-
φαση της προηγούµενης περίπτωσης. Δεν επιβάλλεται
κύρωση σε περίπτωση εκπρόθεσµης δήλωσης των ανω-
τέρω στοιχείων, εφόσον οι µεταβολές πραγµατοποιού-
νται σε συµµόρφωση σε άλλες ισχύουσες διατάξεις.
ΣΤ. Οι διατάξεις της παρ. 6 και 7 του άρθρου 17 του

ν. 4399/2016 καταλαµβάνουν και τα επενδυτικά σχέδια
που έχουν υπαχθεί στον ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και τον
παρόντα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ -

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Α.Ν. 89/1967 

Άρθρο 45
Διαδικασία υπαγωγής και υποχρεώσεις 

των υπαγόµενων επιχειρήσεων - Τροποποίηση 
της παρ.1 και αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 1

του α.ν. 89/1967

Στο άρθρο 1 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132): α) στην παρ. 1,
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον υπολογι-
σµό του ελάχιστου ποσού δαπανών των αλλοδαπών ε-
ταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα και προστίθε-
ται νέο τρίτο εδάφιο για την περίπτωση που η ειδική ά-
δεια της παρ. 2 αφορά σε περισσότερες της µιας αυτο-
τελείς εγκαταστάσεις της αλλοδαπής εταιρείας στην
Ελλάδα, β) η παρ. 2 αντικαθίσταται και το άρθρο 1 δια-
µορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1

1. Αλλοδαπές εταιρείες µπορούν να εγκαθίστανται
στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
µε αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους
καταστήµατα ή σε συνδεδεµένες µε αυτές, κατά την έν-
νοια του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), και µη ε-

γκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες:
(α) συµβουλευτικού χαρακτήρα, (β) κεντρικής λογιστικής
υποστήριξης, (γ) ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊό-
ντων διαδικασιών και υπηρεσιών, (δ) κατάρτισης µελε-
τών, σχεδίων και συµβάσεων, (ε) διαφήµισης και µάρκε-
τινγκ, (στ) επεξεργασίας στοιχείων, (ζ) λήψης και παρο-
χής πληροφοριών, (η) έρευνας και ανάπτυξης, (θ) ανά-
πτυξης λογισµικού, προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών και υποστήριξης συστηµάτων πληροφορι-
κής, (ι) αποθήκευσης και διαχείρισης αρχείων και πληρο-
φοριών, (ια) διαχείρισης προµηθευτών, πελατών και εφο-
διαστικής αλυσίδας µη συµπεριλαµβανοµένης της εκτέ-
λεσης µεταφορών µε ίδια µέσα, (ιβ) διαχείρισης και εκ-
παίδευσης ανθρώπινου δυναµικού, και (ιγ) δραστηριοτή-
των τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικής πληροφόρη-
σης που βασίζεται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Οι εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα υποχρε-

ούνται µετά από την παρέλευση δώδεκα (12) µηνών από
την έναρξη ισχύος της απόφασης της παρ. 2 και εφεξής:
α) να απασχολούν στην Ελλάδα προσωπικό αποτελού-
µενο από τέσσερα (4) τουλάχιστον άτοµα, εκ των οποί-
ων ένα (1) δύναται να είναι µερικής απασχόλησης και β)
να έχουν για κάθε φορολογικό έτος δαπάνες λειτουρ-
γίας στην Ελλάδα ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) του-
λάχιστον ευρώ. Αν εντός του φορολογικού έτους η πε-
ρίοδος που αφορά σε υποχρέωση δαπανών είναι µικρό-
τερη των δώδεκα (12) µηνών, το ελάχιστο ποσό δαπα-
νών υπολογίζεται αναλογικά, βάσει της ετήσιας υποχρέ-
ωσης του δεύτερου εδαφίου της παρούσας. 
Αν η ειδική άδεια της παρ. 2 αφορά σε περισσότερες

της µιας αυτοτελείς εγκαταστάσεις της αλλοδαπής εται-
ρείας στην Ελλάδα, οι συνολικές υποχρεώσεις του δεύ-
τερου εδαφίου αυξάνουν αναλογικά µε τον αριθµό των
εγκαταστάσεων και ισχύουν για την εταιρεία που εγκαθί-
σταται συνολικά και όχι για κάθε επιµέρους εγκατάστα-
ση.
Για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί εισόδου και δια-

µονής αλλοδαπών ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολό-
κληρον µε την εταιρεία και ο νόµιµος εκπρόσωπός της
στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης
του.
Η παροχή των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου, δεν

συνιστά άσκηση πραγµατικής διοίκησης στην Ελλάδα
κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
από την εγκαθιστάµενη αλλοδαπή εταιρεία ή τις συνδε-
δεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις και οι διατάξεις των παρ.
3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 δεν εφαρµόζο-
νται.

2. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος απαι-
τείται ειδική άδεια εγκατάστασης, η οποία χορηγείται µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων που δηµοσιεύεται στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως, εντός προθεσµίας πενήντα (50)
ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης στη Δι-
εύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και δύναται να αφορά σε µία ή
περισσότερες αυτοτελείς εγκαταστάσεις της αλλοδα-
πής εταιρείας στην Ελλάδα. 
Με όµοια απόφαση, δύναται να χορηγείται εντός δε-

καπέντε (15) ηµερών, από την υποβολή της αίτησης υπα-
γωγής στο παρόν και των δικαιολογητικών που ορίζονται
στην απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 3 και βάσει αιτή-
µατος της αλλοδαπής εταιρείας, προσωρινή άδεια εγκα-
τάστασης, στο περιεχόµενο της οποίας δεν περιλαµβά-
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νεται ο προσδιορισµός του περιθωρίου κέρδους του άρ-
θρου 2. 
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ταχθείσας

προθεσµίας για την έκδοση της απόφασης χορήγησης ο-
ριστικής άδειας ή προσωρινής άδειας, η αρµοδιότητα έκ-
δοσής τους µεταβιβάζεται  στον Υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. 
Η προσωρινή άδεια έχει ισχύ µέχρι την έκδοση της ο-

ριστικής άδειας και βάσει αυτής η εταιρεία δύναται να
προβαίνει σε απαραίτητες για τη λειτουργία της ενέργει-
ες ενώπιον των φορολογικών και άλλων αρµόδιων αρ-
χών. Από την έναρξη ισχύος της προσωρινής άδειας ε-
φαρµόζεται η νοµοθεσία που αφορά στις εταιρείες που
υπάγονται στον παρόντα, εκτός του άρθρου 2 αυτού. 
Μετά από την έκδοση της προσωρινής άδειας εγκατά-

στασης, εφόσον ζητηθούν από την αρµόδια υπηρεσία
στοιχεία που απαιτούνται για την τεκµηρίωση του περι-
θωρίου κέρδους και την έκδοση της οριστικής άδειας, η
εταιρεία υποχρεούται να τα προσκοµίσει εντός είκοσι
(20) ηµερών και σε περίπτωση µη υποβολής τους η προ-
σωρινή άδεια ανακαλείται. 

3. Με όµοια απόφαση επιβάλλονται κυρώσεις που συ-
νίστανται σε πρόστιµο ή και ανάκληση της άδειας, εφό-
σον διαπιστωθούν παραβάσεις των όρων αυτής ή του
παρόντος νόµου. Πριν από την επιβολή των κυρώσεων, η
διοίκηση οφείλει να καλέσει εγγράφως την εταιρεία,
προκειµένου να υποβάλει έκθεση µε τις απόψεις της για
τις παραβάσεις που τις αποδίδονται µέσα σε προθεσµία
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της πρό-
σκλησης.»

Άρθρο 46
Προϋποθέσεις, διαδικασία εφαρµογής και φορολόγηση

του περιθωρίου κέρδους - Σύσταση ελεγκτικής 
επιτροπής - Τροποποίηση του άρθρου 2 

του α.ν. 89/1967

Στο άρθρο 2 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132): α) η παρ. 1 α-
ντικαθίσταται, β) στην παρ. 3 οι λέξεις «του Κώδικα Βι-
βλίων και Στοιχείων» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«του ν. 4308/2014», γ) προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 2
διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2

1. Τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1
από τις παρεχόµενες υπηρεσίες τους, τα οποία εισπράτ-
τονται υποχρεωτικά µέσω τραπεζικών εµβασµάτων,
προσδιορίζονται µε την προσθήκη ενός ποσοστού κέρ-
δους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και απο-
σβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήµατος (µέθοδος
cost-plus). Το ποσοστό κέρδους, που εφαρµόζεται σε κά-
θε εταιρεία, προκύπτει από την εφαρµογή των κριτηρίων
της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 3 και διαπιστώνε-
ται µε την απόφαση χορήγησης της άδειας εγκατάστα-
σης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1, µετά
από έλεγχο της επιτροπής της παρ. 5. 
Στην ίδια απόφαση, όταν αυτή εκδίδεται ισχυούσης

της προσωρινής άδειας εγκατάστασης, κατά τα οριζόµε-
να στην παρ. 2 του άρθρου 1, η ηµεροµηνία έναρξης της
εφαρµογής του διαπιστούµενου περιθωρίου κέρδους
µπορεί να ανατρέξει έως τον χρόνο έκδοσης της προσω-
ρινής άδειας, εφόσον το αιτηθεί ειδικά η εταιρεία βάσει
αµετάκλητης δήλωσής της, η οποία υποβάλλεται µε το

αίτηµα υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος. Σε περί-
πτωση που προκύπτει υποχρέωση υποβολής τροποποιη-
τικών φορολογικών δηλώσεων για παρελθόντα φορολο-
γικά έτη εφαρµόζονται αναλογικά τα οριζόµενα στην
παρ. 9 του άρθρου 22 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και η
προθεσµία εµπρόθεσµης υποβολής άρχεται από τη δη-
µοσίευση της απόφασης οριστικής άδειας εγκατάστα-
σης.
Στην προσωρινή και οριστική άδεια εγκατάστασης της

παρ. 2 του άρθρου 1 ορίζονται, επίσης, οι κατηγορίες υ-
πηρεσιών που παρέχονται, καθώς και οι επιχειρήσεις
προς τις οποίες αυτές παρέχονται, καθώς και κάθε άλ-
λος όρος που κρίνεται αναγκαίος για την εφαρµογή του
παρόντος. 
Το ποσοστό κέρδους του πρώτου εδαφίου επανεξετά-

ζεται ανά πενταετία ή νωρίτερα, εφόσον διαφοροποιού-
νται σηµαντικά οι συνθήκες της αγοράς ή τα στοιχεία
δραστηριότητας της εταιρείας. Ο επανακαθορισµός του
περιθωρίου κέρδους γίνεται µε τροποποίηση της απόφα-
σης του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1, µετά
από αίτηση της εταιρείας και στη σχετική απόφαση τρο-
ποποίησης ορίζεται η ηµεροµηνία από την οποία εφαρ-
µόζεται το νέο περιθώριο κέρδους. Η ηµεροµηνία αυτή
δεν δύναται να είναι προγενέστερη της έναρξης του φο-
ρολογικού έτους εντός του οποίου εκδίδεται η απόφαση
τροποποίησης. 
Με τροποποίηση της απόφασης του πρώτου εδαφίου

της παρ. 2 του άρθρου 1, µετά από αίτηση της εταιρείας,
δύναται να γίνεται µεταβολή του αριθµού των αυτοτε-
λών εγκαταστάσεων, καθώς και προσθήκη ή αφαίρεση
των παρεχόµενων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων
προς τις οποίες αυτές παρέχονται και να ορίζεται ο χρό-
νος έναρξης ισχύος των νέων στοιχείων, που δεν µπορεί
να είναι προγενέστερος της ηµεροµηνίας υποβολής του
αιτήµατος, τηρούµενων και των όρων του προηγούµε-
νου εδαφίου αν η τροποποίηση επιφέρει επανακαθορι-
σµό του περιθωρίου κέρδους. 
Για κάθε αίτηση τροποποίησης, συµπεριλαµβανοµένης

της περίπτωσης επανακαθορισµού του περιθωρίου κέρ-
δους, η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός τριάντα (30) η-
µερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση ά-
πρακτης παρέλευσης της προθεσµίας για την έκδοση
των σχετικών αποφάσεων, η αρµοδιότητα έκδοσής τους
µεταβιβάζεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων. 

2. Για τον καθορισµό των ποσοστών κέρδους, τα ο-
ποία δεν µπορεί να είναι κατώτερα από πέντε τοις εκατό
(5%), λαµβάνονται υπόψη ιδίως το είδος των παρεχόµε-
νων από αυτές υπηρεσιών, ο κλάδος δραστηριότητας και
οι oδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α. για τις χρεώσεις εντός οµίλων ε-
πιχειρήσεων.

3. Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδή-
µατος της εταιρείας, όλα τα έξοδα επί των οποίων υπο-
λογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθά-
ριστα έσοδά της, εφόσον τεκµηριώνονται από αντίστοι-
χα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις
του ν. 4308/2014 (A΄ 251).

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας
όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι µεγαλύ-
τερα από τα έσοδα που προσδιορίζονται µε τη µέθοδο
της πρώτης παραγράφου του παρόντος, λαµβάνονται υ-
πόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.

5. Η αρµόδια επιτροπή για τον έλεγχο του ποσοστού
κέρδους, σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, συ-
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στήνεται και συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν (1) Σύµ-
βουλο ή Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
που υπηρετεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, ως Πρόεδρο, τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Κε-
φαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών
Επενδύσεων της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων και Συµπράξεων Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα του
ιδίου υπουργείου, τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ε-
φαρµογής Άµεσης Φορολογίας της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων και έναν ορκωτό ελεγκτή, ως µέλη. Το
Τµήµα Εταιρειών Ενδοοµιλικών Υπηρεσιών και Άµεσων
Επενδύσεων της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι αρµό-
διο για την εισήγηση των θεµάτων στην επιτροπή και τη
γραµµατειακή υποστήριξή της.
Στον πρόεδρο, τα µέλη, τους γραµµατείς και τους ει-

σηγητές της επιτροπής καταβάλλονται οι αποζηµιώσεις
που προβλέπονται στις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 1 της
υπ. αριθµ. 26226/3.3.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) κοινής απόφα-
σης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Α-
ναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, όπως εκάστοτε ι-
σχύει.»

Άρθρο 47
Εφαρµογή Πληροφοριακού Συστήµατος - 
Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη 
παρ. 3 στο άρθρο 3 του α.ν. 89/1967

Στο άρθρο 3 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132) προστίθενται
δεύτερο και τρίτο εδάφια στην παρ. 1, προστίθεται παρ.
3 και το άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων: α) καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιέ-
χουν οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την υπαγωγή των εταιρειών στις διατάξεις του παρό-
ντος, β) εξειδικεύονται τα κριτήρια της παρ. 2 του άρ-
θρου 2 του παρόντος, γ) ορίζονται τα όργανα και η διαδι-
κασία ελέγχου των εταιρειών αυτών, δ) εξειδικεύεται το
είδος, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής των
κυρώσεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος και ε)
ορίζεται η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που προ-
βλέπονταν στις διατάξεις του παρόντος πριν την αντικα-
τάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια για την εκτέλεση του παρόντος. Η αίτηση υπαγω-
γής και τα σχετικά δικαιολογητικά συνοδεύονται από βε-
βαίωση δικηγόρου ή ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, µε την
οποία πιστοποιείται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά είναι
πλήρη και έχουν εκδοθεί αρµοδίως. Με την απόφαση του
πρώτου εδαφίου δύναται να εξειδικεύεται κάθε θέµα
που αφορά το περιεχόµενο της βεβαίωσης, τα προσόντα
των προσώπων που υπογράφουν και λοιπές αναγκαίες
λεπτοµέρειες. 

2. Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να καθορίζονται
και άλλες υπηρεσίες συντονιστικού ή επικουρικού χαρα-
κτήρα, πέραν των αναφεροµένων στο άρθρο 1 του παρό-
ντος, τις οποίες επιτρέπεται να παρέχουν οι εταιρείες

που υπάγονται στον παρόντα νόµο.
3. Το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον

παρόντα διενεργείται µέσω ειδικής πλατφόρµας που πε-
ριλαµβάνεται στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενι-
σχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον
ν. 4314/2014 (Α �́ 265).»

Άρθρο 48
Απαιτούµενος ελάχιστος αριθµός νέων θέσεων 

απασχόλησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7
του α.ν. 89/1967

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 89/1967 (Α΄ 132): α)
τροποποιείται το τρίτο εδάφιο ως προς τις προϋποθέσεις
χορήγησης των ενισχύσεων, β) καταργείται το πέµπτο ε-
δάφιο και το άρθρο 7 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

1. Οι ενισχύσεις του άρθρου 6 χορηγούνται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος
και σε εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα
αλλοδαπών εταιρειών, καθώς και ηµεδαπές εταιρείες,
που παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά των περιπτώσε-
ων α΄ έως ιγ΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 σε µη εγκατεστηµένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις
οι οποίες δεν είναι απαραίτητα τα κεντρικά τους κατα-
στήµατα ή συνδεδεµένες µε αυτές κατά την έννοια του
άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Οι εταιρείες του
προηγούµενου εδαφίου δύνανται παράλληλα να παρέ-
χουν τις ίδιες υπηρεσίες και σε επιχειρήσεις εγκατεστη-
µένες στην Ελλάδα, εφόσον αυτό προβλέπεται στην α-
πόφαση της παρ. 3.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση των ενισχύσεων αποτε-

λεί: α) η ανάπτυξη από την ωφελούµενη εταιρεία νέας
δραστηριότητας στην Ελλάδα, αναφορικά µε το αντικεί-
µενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η οποία δεν ασκείται
στην Ελλάδα τα τελευταία δύο (2) έτη µέχρι την ηµερο-
µηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης,
από την ίδια ή άλλες εταιρείες του οµίλου στον οποίο α-
νήκει, και β) η δηµιουργία από τη νέα δραστηριότητα ε-
νός ελάχιστου αριθµού νέων θέσεων απασχόλησης, οι
οποίες διατηρούνται τουλάχιστον για συγκεκριµένο χρο-
νικό διάστηµα, όπως ορίζεται ανά κατηγορία παρεχόµε-
νων υπηρεσιών και χορηγούµενων ενισχύσεων στην α-
πόφαση της παρ. 6 του άρθρου 6.
Κατ’ εξαίρεση, εταιρείες που θα υποβάλλουν αίτηση έ-

ως και 28.6.2019, δύνανται να έχουν αναπτύξει τη νέα
δραστηριότητα, πριν την υποβολή της αίτησης χορήγη-
σης της ενίσχυσης και πάντως όχι πριν την 1.1.2019, η-
µεροµηνία κατά την οποία προσµετρώνται και τα δύο (2)
τελευταία έτη. 

2. Για τις εταιρείες στις οποίες χορηγούνται ενισχύ-
σεις σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, δεν έχουν εφαρµογή
οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 4.

3. Οι ενισχύσεις του παρόντος άρθρου χορηγούνται µε
απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, η οποία δηµοσιεύεται στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός πενήντα (50) ηµερών
από την υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Κε-
φαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων.

4. Με τις αποφάσεις της παρ. 6 του άρθρου 6 ορίζο-
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νται αναλόγως τα αναφερόµενα σε αυτές στοιχεία και
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ B΄

Άρθρο 49
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Το άρθρο 37 του παρόντος καταλαµβάνει και τα ε-
πενδυτικά σχέδια των καθεστώτων ενίσχυσης του
ν. 4399/2016 (Α΄ 117), στα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία αξιολόγησης.

2. Η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής άδειας της παρ.
2 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967 (Α΄132) και η υποχρέω-
ση υποβολής της βεβαίωσης δικηγόρου ή ορκωτού ελε-
γκτή λογιστή της παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 89/1967, ι-
σχύουν για όσες αιτήσεις υποβληθούν µετά την έκδοση
της απόφασης του άρθρου 3 του α.ν. 89/1967. Μέχρι την
έκδοση της ως άνω απόφασης, ισχύει η υπό στοιχεία
ΙΕ/4487/466/8.2.2006 (Β΄ 152) απόφαση του Υπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

3. Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον
ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και στον ν. 3908/2011 (Α΄ 8), ε-
φαρµόζεται το άρθρο 14Β του ν. 3908/2011. 

Άρθρο 50
Καταργούµενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Η περ. δ΄ του άρθρου 12 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117),

περί του ορισµού των επιχειρήσεων, οι οποίες παρουσιά-
ζουν αύξηση της απασχόλησής τους. 
β) Η περ. ια΄ του άρθρου 12 του ν. 4399/2016, περί έκ-

δοσης κοινής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και του αρµοδίου υπουργού, για την εφαρ-
µογή της περ. στ΄ του άρθρου 12. 
γ) Το άρθρο 41 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), περί έντα-

ξης αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύ-
σεων του ν. 4399/2016.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 51
Σκοπός και αντικείµενο

1. Σκοπός του παρόντος είναι η δηµιουργία νοµοθετι-
κού πλαισίου για τις «εταιρείες-τεχνοβλαστούς» (spin-
offs) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)
και των Ερευνητικών Κέντρων. Για την εµπορική αξιοποί-
ηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και της γνώσης
που παράγεται από µέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), όπως ορίζονται στην περ.
ια΄ του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), από µέλη ει-
δικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηριακού προσω-
πικού µε ερευνητική δραστηριότητα των ΑΕΙ, όπως ορί-
ζονται στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), καθώς
και από ερευνητές κάθε βαθµίδας και από ερευνητικό
προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων, όπως ορίζονται στον
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), είναι δυνατόν να ιδρύονται, κατά

τους όρους του παρόντος, κεφαλαιουχικές εταιρείες για
την εµπορική αξιοποίηση, οι οποίες αποτελούν εταιρεί-
ες-τεχνοβλαστούς (spin-offs) των Α.Ε.Ι. ή των Ερευνητι-
κών Κέντρων. Η δράση των εταιρειών - τεχνοβλαστών
δεν σχετίζεται µε τη βασική αποστολή των Α.Ε.Ι. και των
Ερευνητικών Κέντρων, όπως η έρευνα και η εκπαίδευση.

2. Οι εταιρείες-τεχνοβλαστοί έχουν ως αντικείµενο
την εµπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµά-
των και της γνώσης και ιδρύονται, στην περίπτωση των
Α.Ε.Ι., από τα µέλη Δ.Ε.Π. ή τα µέλη ειδικών κατηγοριών
διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι. µε
ερευνητική δραστηριότητα που παρήγαγαν τα ερευνητι-
κά αποτελέσµατα ή τη γνώση, µε δυνητική συµµετοχή
του ιδίου του Α.Ε.Ι. ή τρίτων νοµικών ή φυσικών προσώ-
πων και, στην περίπτωση των Ερευνητικών Κέντρων, α-
πό τους ερευνητές ή τα µέλη ερευνητικού προσωπικού
που παρήγαγαν τα ερευνητικά αποτελέσµατα ή τη γνώ-
ση, µε δυνητική συµµετοχή του Ερευνητικού Κέντρου ή
τρίτων νοµικών ή φυσικών προσώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ

Άρθρο 52
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
α. «Δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας»: 
αα) Τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας σύµφωνα

µε την εθνική νοµοθεσία, την ενωσιακή νοµοθεσία και τις
διεθνείς συµβάσεις. 
αβ) Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, σύµφωνα

µε την εθνική νοµοθεσία, τηντενωσιακή νοµοθεσία και
τις διεθνείς συµβάσεις. 
β. «Εκτελεστικό µέλος διοίκησης»:  
Ως εκτελεστικό µέλος διοίκησης ορίζεται η ιδιότητα ά-

σκησης εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ε-
µπορική κεφαλαιουχική εταιρεία βάσει των νόµων που
διέπουν τη λειτουργία των εµπορικών εταιρειών και ι-
δίως οι ιδιότητες διαχειριστή, µέλους ή προέδρου διοικη-
τικού συµβουλίου, ή διευθύνοντος συµβούλου, ή νοµί-
µου εκπροσώπου εταιρείας.
γ. «Ερευνητές»: 
γα) Τα µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., όπως ορίζονται στην

περ. ια΄ του άρθρου 2 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), συµπε-
ριλαµβανοµένων και των αφυπηρετησάντων µελών
Δ.Ε.Π., και όσων έχουν ερευνητική δραστηριότητα από
τα µέλη ειδικών κατηγοριών διδακτικού και εργαστηρια-
κού προσωπικού των Α.Ε.Ι. του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011 (A΄ 195) (Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π.). Για
τους σκοπούς του παρόντος ως «ερευνητές» νοούνται,
επίσης, οι Επισκέπτες Καθηγητές της παρ. 6 του άρθρου
16 του ν. 4009/2011, οι ακαδηµαϊκοί υπότροφοι της παρ.
7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, µεταδιδακτορικοί ε-
ρευνητές, το πρόσθετο ερευνητικό και επιστηµονικό
προσωπικό που επιλέγεται σύµφωνα µε το άρθρο 64 του
ν. 4485/2017 δυνάµει σύµβασης έργου ή εργασίας ορι-
σµένου χρόνου ή υποτροφίας, υποψήφιοι διδάκτορες και
µεταπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον στην αίτηση ίδρυσης ε-
ταιρείας τεχνοβλαστού της παρ. 3 του άρθρου 53 δηλω-
θεί ότι συµµετείχαν στη δηµιουργία της γνώσης και των
ερευνητικών αποτελεσµάτων στον ερευνητικό οργανι-
σµό. 
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γβ) Οι ερευνητές κάθε βαθµίδας και τα µέλη ερευνητι-
κού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων µε ερευνητι-
κή δραστηριότητα όπως ορίζονται στον ν. 4310/2014
(Α΄ 258) και ειδικοί λειτουργικοί επιστήµονες των Ερευ-
νητικών Κέντρων.
δ. «Ερευνητικός οργανισµός»: 
Ως ερευνητικοί οργανισµοί ορίζονται τα Ανώτατα Εκ-

παιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.), τα ερευνητικά κέντρα
(Ε.Κ.) δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα ερευνητικά πανε-
πιστηµιακά ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), τα επιστηµονικά και τε-
χνολογικά πάρκα (Ε.Τ.Π.), οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργα-
νισµοί ιδιωτικού δικαίου, οι τεχνολογικοί φορείς δηµοσί-
ου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, τα ερευνητικά κέντρα,
τα ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α
του ν. 4310/2014. 

ε. «Κανονισµός Ερευνητικού Οργανισµού»: 
Εσωτερικοί κανονισµοί, κανονισµοί διαχείρισης υπηρε-

σιών ή οργάνων των ερευνητικών οργανισµών, αποφά-
σεις συγκλήτου ή διοικητικού συµβουλίου και πρυτανι-
κού συµβουλίου, που αποτελούν διοικητικές πράξεις, µέ-
σω των οποίων ρυθµίζονται ζητήµατα οργάνωσης και
λειτουργίας των ερευνητικών οργανισµών. 
στ. «Σύµβαση τεχνοβλαστού»: 
Η σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του ερευνητικού

οργανισµού και της εταιρείας - τεχνοβλαστού για τη
ρύθµιση της σχέσης του ερευνητικού οργανισµού µε την
εταιρεία - τεχνοβλαστό κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
60.
ζ. «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας»: 
Η ειδική δοµή που λειτουργεί σε ερευνητικό οργανι-

σµό, η οποία έχει ως αρµοδιότητα την υποστήριξη του ε-
ρευνητικού οργανισµού και των ερευνητών στην εµπορι-
κή αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων και γνώσης
και στη µεταφορά τεχνολογίας επί αυτών και η οποία εί-
τε προβλέπεται στον οργανισµό του ερευνητικού οργα-
νισµού είτε συγκροτείται µε απόφαση του αρµοδίου ορ-
γάνου του οργανισµού, δηλαδή της Συγκλήτου για τα
Α.Ε.Ι. και του Διοικητικού Συµβουλίου για τα Ερευνητικά
Κέντρα. Η ονοµασία της εν λόγω δοµής δύναται να είναι
διαφορετική από τον όρο «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνο-
λογίας», όπως «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας» ή
«Μονάδα Καινοτοµίας» ή «Γραφείο Καινοτοµίας». Για
τους σκοπούς του παρόντος κάθε τέτοια δοµή, ανεξαρ-
τήτως της ονοµασίας της, ορίζεται ως «Γραφείο Μετα-
φοράς Τεχνολογίας».
η. «Εταιρεία - Τεχνοβλαστός (spin-off)»: 
Κεφαλαιουχική εταιρεία που ιδρύεται από το ακαδη-

µαϊκό ή ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών οργανι-
σµών της Χώρας προς τον σκοπό της εµπορικής αξιοποί-
ησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων και της γνώσης
που παράγει το συγκεκριµένο προσωπικό, από µόνο του
ή και σε συνεργασία µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, στο πλαίσιο της δρα-
στηριότητάς του στους ερευνητικούς οργανισµούς.

Άρθρο 53 
Ίδρυση εταιρείας - τεχνοβλαστού

1. Για την ίδρυση εταιρείας - τεχνοβλαστού, αποφασί-
ζει: α) το πρυτανικό συµβούλιο, στην περίπτωση των
Α.Ε.Ι., ή (β) το διοικητικό συµβούλιο, στην περίπτωση Ε-
ρευνητικού Κέντρου ή κάθε άλλου ερευνητικού οργανι-
σµού. Το πρυτανικό συµβούλιο δύναται να µεταβιβάζει

τη σχετική αρµοδιότητα στην Εταιρεία Αξιοποίησης και
Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστηµίου.

2. Στην περίπτωση των Α.Ε.Ι., για τη λήψη της απόφα-
σης του πρυτανικού συµβουλίου λαµβάνεται υπόψη γνώ-
µη της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν πρότασης του Γρα-
φείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, η οποία περιλαµβάνει
τα οριζόµενα στην παρ. 4. Στην περίπτωση Ερευνητικού
Κέντρου ή άλλου οργανισµού, για τη λήψη της απόφα-
σης λαµβάνεται υπόψη γνώµη του Γραφείου Μεταφοράς
Τεχνολογίας ή της αντίστοιχης αρµόδιας υπηρεσίας, η ο-
ποία περιλαµβάνει τα οριζόµενα στην παρ.  4. Για τη λή-
ψη της απόφασης τα αρµόδια όργανα µπορούν επίσης
να λαµβάνουν υπόψη οικονοµοτεχνικές µελέτες, γνώ-
µες, εισηγήσεις και πορίσµατα ανεξάρτητων εµπειρο-
γνωµόνων, φορέων και διεθνούς κύρους συµβουλευτι-
κών φορέων.

3. Οι ενδιαφερόµενοι ερευνητές υποβάλλουν στο απο-
φασίζον όργανο της παρ. 1 την αίτηση για ίδρυση εται-
ρείας - τεχνοβλαστού, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον
τα εξής:

(α) Αίτηµα ίδρυσης και ενδιαφερόµενους συνιδρυτές.
(β) Σαφή προσδιορισµό των αποτελεσµάτων έρευνας

που προτείνονται προς αξιοποίηση µέσω εταιρείας - τε-
χνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συµµετεί-
χαν στην παραγωγή των αποτελεσµάτων ως ερευνητές,
καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προέρ-
χονται. 

(γ) Κλάδο ή κλάδους αγοράς επί της οποίας προτείνε-
ται να δραστηριοποιηθεί η εταιρεία - τεχνοβλαστός. 

4. Η γνώµη του οργάνου ή της υπηρεσίας της παρ. 2
προς τα αποφασίζοντα όργανα της παρ. 1 για ίδρυση ε-
ταιρείας - τεχνοβλαστού περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα
εξής:

(α) Το αίτηµα ίδρυσης και τους ενδιαφερόµενους συνι-
δρυτές.

(β) Τον σαφή προσδιορισµό των αποτελεσµάτων έρευ-
νας που προτείνονται προς αξιοποίηση µέσω εταιρείας -
τεχνοβλαστού και των φυσικών προσώπων που συµµε-
τείχαν στην παραγωγή των αποτελεσµάτων ως ερευνη-
τές, καθώς και των φορέων από τους οποίους αυτοί προ-
έρχονται. 

(γ) Τον κλάδο ή τους κλάδους αγοράς επί της οποίας
προτείνεται να δραστηριοποιηθεί η προτεινόµενη εται-
ρεία - τεχνοβλαστός. 

(δ) Το σχέδιο σύµβασης τεχνοβλαστού του άρθρου 60.
(ε) Την έκθεση βιωσιµότητας και τα στοιχεία επιχειρη-

σιακού σχεδιασµού.
Ο κανονισµός του ερευνητικού οργανισµού δύναται να

προβλέπει πρόσθετες προϋποθέσεις και αναλυτικότερες
ρυθµίσεις για το περιεχόµενο της αίτησης, για τον προ-
τεινόµενο τρόπο προετοιµασίας επιχειρηµατικού σχε-
διασµού, καθώς και για τη διαδικασία εξέτασης της αίτη-
σης από την γνωµοδοτούσα υπηρεσία και το αποφασί-
ζον όργανο.

5. Οι εταιρείες - τεχνοβλαστοί ιδρύονται µετά από την
απόφαση του αρµοδίου οργάνου της παρ. 1. Με την εν
λόγω απόφαση:

(α) Εγκρίνεται η ίδρυση της εταιρείας - τεχνοβλαστού.
(β) Εγκρίνεται η συµµετοχή στην εταιρεία - τεχνοβλα-

στό Ερευνητών, καθώς και η ενδεχόµενη συµµετοχή
τους στη διοίκηση της εταιρείας - τεχνοβλαστού, σύµ-
φωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 57.

(γ) Αποφασίζεται η συµµετοχή του ερευνητικού οργα-
νισµού στην εταιρεία - τεχνοβλαστό και οι ειδικότεροι ό-
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ροι της συµµετοχής, σύµφωνα µε το άρθρο 61. 
(δ) Εγκρίνεται το σχέδιο σύµβασης τεχνοβλαστού,

που έχει υποβληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 60.
Ο κανονισµός του ερευνητικού οργανισµού είναι δυνα-

τόν να ορίζει περισσότερες λεπτοµέρειες για τη διαδικα-
σία λήψης απόφασης.

(ε) Aποφασίζεται, η συµµετοχή ή µη του οργανισµού
στη διαδικασία κατοχύρωσης των δικαιωµάτων βιοµηχα-
νικής ιδιοκτησίας.

6. Τα αρµόδια όργανα της παρ. 1 δύνανται να αρνη-
θούν να εγκρίνουν την ίδρυση εταιρείας - τεχνοβλαστού
µε αιτιολογηµένη απόφαση, σε περιπτώσεις που αυτό ε-
πιβάλλεται για τη διαφύλαξη των συµφερόντων των ορ-
γανισµών. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η απόρριψη
έγκρισης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκµετάλ-
λευση των αποτελεσµάτων έρευνας συνιστά προσβολή
δικαιωµάτων τρίτων, ή εάν ο αιτών την άδεια ίδρυσης ε-
ρευνητής αθέτησε κατά το παρελθόν συµβατικές υπο-
χρεώσεις εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας που είχε αναλάβει έναντι του ερευνητικού οργα-
νισµού, ή όταν συντρέχουν λόγοι προστασίας δηµοσίου
συµφέροντος, ή ο σκοπός της εταιρίας αντίκειται προς
την αποστολή του ερευνητικού οργανισµού, σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία.

7. Η απόφαση περί ίδρυσης ή µη εταιρείας - τεχνοβλα-
στού επί της αίτησης των ερευνητών της παρ. 3, εκδίδε-
ται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υπο-
βολή της αίτησης, άλλως θεωρείται ότι η αίτηση έχει ε-
γκριθεί, εφόσον έχει υποβληθεί θετική γνώµη. 

8. Εάν επί των προς αξιοποίηση ερευνητικών αποτελε-
σµάτων εκκρεµεί η υποβολή αίτησης για κατοχύρωση δι-
καιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ο ερευνητικός ορ-
γανισµός προβαίνει, από κοινού µε τους συνδικαιούχους
ερευνητές, πριν την έκδοση της απόφασης περί ίδρυσης
της εταιρείας - τεχνοβλαστού, στην κατάθεση των απαι-
τούµενων αιτήσεων κατοχύρωσης δηλαδή, σε περίπτω-
ση εφεύρεσης, της αίτησης για δίπλωµα ευρεσιτεχνίας
σε περίπτωση υποδείγµατος χρησιµότητας, της αίτησης
για το πιστοποιητικό υποδείγµατος χρησιµότητας και σε
περίπτωση βιοµηχανικού σχεδίου, της αίτησης για κατο-
χύρωση βιοµηχανικού σχεδίου.

Άρθρο 54
Προθεσµία ίδρυσης εταιρείας

Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης που εγκρί-
νει την ίδρυση της εταιρείας - τεχνοβλαστού, οι ιδρυτές
- εταίροι προβαίνουν στην ίδρυση της εταιρείας - τεχνο-
βλαστού εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της εγκρι-
τικής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 53 ή την άπρακτη
πάροδο της προβλεπόµενης προθεσµίας σύµφωνα µε
την παρ. 7 του άρθρου 53, και υπογράφεται, βάσει του ε-
γκεκριµένου σχεδίου της περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου
53, η σύµβαση τεχνοβλαστού κατά τους όρους του άρ-
θρου 60. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως ά-
νω προθεσµίας των έξι (6) µηνών, οι ενδιαφερόµενοι ε-
ρευνητές υποβάλουν εκ νέου την αίτηση της παρ. 3 του
άρθρου 53 και ακολουθείται εκ νέου η προβλεπόµενη
στο ίδιο άρθρο διαδικασία.

Άρθρο 55
Κοινή εταιρεία - τεχνοβλαστός περισσότερων 

ερευνητικών οργανισµών

1. Σε περίπτωση που οι ερευνητές προέρχονται από
διαφορετικούς ερευνητικούς οργανισµούς, η αίτηση ί-
δρυσης εταιρείας - τεχνοβλαστού υποβάλλεται από τον
κάθε ερευνητή στον οργανισµό στον οποίο ανήκει, στο
αρµόδιο όργανο της παρ. 1 του άρθρου 53. Ο κάθε ερευ-
νητικός οργανισµός ακολουθεί την προβλεπόµενη στο
άρθρο 53 διαδικασία. Ως προς τη σύµβαση τεχνοβλα-
στού του άρθρου 60 ισχύουν τα προβλεπόµενα στο εν
λόγω άρθρο. 

2. Σε περίπτωση εταιρείας - τεχνοβλαστού που ιδρύε-
ται από ερευνητές περισσότερων ερευνητικών οργανι-
σµών σύµφωνα µε την παρ. 1 συντάσσεται κοινό σχέδιο
σύµβασης τεχνοβλαστού του άρθρου 60. Σε αυτό καθο-
ρίζεται το ποσοστό ιδιοκτησίας εκάστου ερευνητικού ορ-
γανισµού επί των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
που εκχωρούνται στην εταιρεία - τεχνοβλαστό. Η εν λό-
γω σύµβαση τεχνοβλαστού συνάπτεται ως ενιαία σύµβα-
ση για όλους τους ερευνητικούς οργανισµούς και έχει
συµβαλλόµενα µέρη αφενός την εταιρεία - τεχνοβλαστό
ή τους ιδρυτές-εταίρους αυτής κατά τα οριζόµενα στην
παρ. 13 του άρθρου 60 και αφετέρου από κοινού τους ε-
ρευνητικούς οργανισµούς από τους οποίους προέρχο-
νται οι ερευνητές - εταίροι. 

Άρθρο 56
Έδρα εταιρείας - τεχνοβλαστού

Οι εταιρείες-τεχνοβλαστοί δύνανται να έχουν την έ-
δρα τους είτε (α) στην Ελλάδα, είτε (β) σε άλλο κράτος,
εφόσον ιδρύουν στην Ελλάδα υποκατάστηµα ή γραφείο
ή άλλη εγκατάσταση που αναγνωρίζεται από τη φορολο-
γική νοµοθεσία στην Ελλάδα ως µόνιµη εγκατάσταση. Ε-
πίσης, δύνανται να ιδρύονται έχοντας την έδρα τους
στην Ελλάδα και να µεταφέρουν την έδρα τους σε άλλο
κράτος µετά την ίδρυσή τους, υπό την προϋπόθεση ότι
διατηρούν υποκατάστηµα ή γραφείο ή άλλη εγκατάστα-
ση που αναγνωρίζεται από τη φορολογική νοµοθεσία
στην Ελλάδα.

Άρθρο 57
Συµµετοχή ερευνητών σε εταιρεία - τεχνοβλαστό

1. Οι ερευνητές που συµµετείχαν στην παραγωγή των
ερευνητικών αποτελεσµάτων ή της γνώσης που αποτε-
λεί αντικείµενο αξιοποίησης της εταιρείας - τεχνοβλα-
στού δύνανται: (α) να ιδρύουν ως ιδρυτές - εταίροι την ε-
ταιρεία - τεχνοβλαστό για την αξιοποίηση των εν λόγω
ερευνητικών αποτελεσµάτων ή της γνώσης, (β) να ει-
σέρχονται ως εταίροι στην εταιρεία - τεχνοβλαστό µετά
την ίδρυσή της, εφόσον εγκριθεί η συµµετοχή τους σύµ-
φωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 53 στο πλαίσιο της από-
φασης έγκρισης εταιρείας - τεχνοβλαστού, (γ) να γίνο-
νται εκτελεστικά µέλη διοίκησης στην εταιρεία - τεχνο-
βλαστό. Δύνανται να αποκτούν εταιρική συµµετοχή επί
υφισταµένων εταιρειών-τεχνοβλαστών και οι ερευνητές
οι οποίοι παρήγαγαν ή συµµετείχαν στην παραγωγή ε-
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ρευνητικών αποτελεσµάτων που παραχωρούνται προς
εκµετάλλευση στην εταιρεία - τεχνοβλαστό µετά την ί-
δρυσή της, µέσω σχετικής τροποποίησης της σύµβασης
τεχνοβλαστού του άρθρου 60, εφόσον εγκριθεί η συµµε-
τοχή τους µε απόφαση του οργάνου της παρ. 1 του άρ-
θρου 53, η οποία λαµβάνεται µε τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στο άρθρο 53 για την απόφαση έγκρισης εται-
ρείας - τεχνοβλαστού, δηλαδή κατόπιν αίτησης του ε-
ρευνητή και µε πρόταση του οργάνου της παρ. 2 του εν
λόγω άρθρου.

2. Στην απόφαση έγκρισης συµµετοχής σε εταιρεία -
τεχνοβλαστό κατά την παρ. 5 του άρθρου 53 αναγνωρί-
ζεται ότι ο ερευνητής δύναται να αφιερώνει µέρος του
χρόνου άσκησης των καθηκόντων του στην υποστήριξη
του έργου εταιρείας - τεχνοβλαστού, χωρίς να απαιτεί-
ται να λαµβάνει άδεια από το αρµόδιο όργανο του ερευ-
νητικού οργανισµού. Ειδικώς οι ερευνητές που έχουν
την ιδιότητα µέλους Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.
των Α.Ε.Ι. δύνανται να αφιερώνουν µέρος του χρόνου ά-
σκησης των καθηκόντων τους στην υποστήριξη του έρ-
γου εταιρείας - τεχνοβλαστού, χωρίς να απαιτείται η λή-
ψη άδειας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το ελάχι-
στο όριο των ωρών διδακτικού έργου, όπως αυτό ανατί-
θεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. 
Η σχετική απόφαση δύναται να προβλέπει όρους υπό

τους οποίους το µέλος δύναται να ασκεί ερευνητική ή
συµβουλευτική δραστηριότητα στην εταιρεία - τεχνο-
βλαστό. 

3. Η συµµετοχή του ερευνητή σε εταιρεία - τεχνοβλα-
στό µε την ιδιότητα του εταίρου ή µέλους διοίκησης, συ-
νυπολογίζεται στην εκλογή ή εξέλιξη στις βαθµίδες. Ει-
δικώς κατά τη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης των µελών
Δ.Ε.Π., η συµµετοχή ερευνητή σε εταιρία - τεχνοβλαστό
συνεκτιµάται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ερευνη-
τικού έργου κάθε υποψηφίου.

4. Οι Ερευνητές που συµµετέχουν στην εταιρεία - τε-
χνοβλαστό δύνανται να αναλαµβάνουν θέση εκτελεστι-
κού µέλους διοίκησης στην εταιρεία, εφόσον υφίσταται
σχετική πρόβλεψη στην απόφαση έγκρισης της συµµε-
τοχής τους. Στην απόφαση προσδιορίζεται το χρονικό
διάστηµα ανάληψης θέσης ως εκτελεστικού µέλους διοί-
κησης, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία (3) έ-
τη κάθε φορά, µε δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν αίτη-
σης της εταιρείας - τεχνοβλαστού προς το αρµόδιο όρ-
γανο του ερευνητικού οργανισµού, όπως ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 53.

5. Με αίτηµα του ερευνητή µπορεί να χορηγείται από
το εκάστοτε αρµόδιο όργανο του ερευνητικού οργανι-
σµού άδεια άνευ αποδοχών των παρ. 5 και 6 του άρθρου
27 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ή έγκριση για ένταξη σε
καθεστώς µερικής απασχόλησης µε αντίστοιχες µειωµέ-
νες αποδοχές σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του
ν. 4009/2011 για τα µέλη Δ.Ε.Π. ή αντίστοιχες άδειες για
τις λοιπές κατηγορίες Ερευνητών, σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία. 
Στον κανονισµό του ερευνητικού οργανισµού µπορεί

να ορίζεται η χρονική διάρκεια των ως άνω αδειών. Οι ως
άνω άδειες δεν υπόκεινται στις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 51 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Στον κανονισµό του ε-
ρευνητικού οργανισµού µπορεί να ορίζονται επίσης κα-
νόνες για την αποτροπή συγκρούσεων συµφερόντων, ι-
δίως, για την αποφυγή υπέρµετρου περιορισµού του
χρόνου άσκησης των λοιπών, εκτός εταιρείας - τεχνο-

βλαστού, ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών καθηκόντων του
ερευνητή.

6. Κάθε ερευνητής του ερευνητικού οργανισµού δύνα-
ται να συνάπτει σύµβαση έργου µε την εταιρεία - τεχνο-
βλαστό µε αντικείµενο την υλοποίηση ερευνητικής δρα-
στηριότητας της εταιρείας. Στην περίπτωση που η σύνα-
ψη σύµβασης έργου αφορά σε µέλος που είναι και εταί-
ρος τεχνοβλαστού ή είναι εκτελεστικό µέλος διοίκησης
στην εταιρεία - τεχνοβλαστό, τότε η έγκριση µπορεί να
δίνεται µε την απόφαση χορήγησης άδειας του δευτέ-
ρου εδαφίου της παρ. 5. Για τις προϋποθέσεις σύναψης
σύµβασης έργου µεταξύ εταίρων και εταιρείας ισχύει η
εθνική ή αλλοδαπή νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία
της εταιρείας σύµφωνα µε την έδρα της. 

Άρθρο 58
Συγκρούσεις συµφερόντων

Στον κανονισµό των ερευνητικών οργανισµών είναι
δυνατόν να ορίζονται ειδικότεροι όροι για τη σύγκρουση
συµφερόντων, καθώς και για τους όρους ανάληψης δε-
σµεύσεων για την αποφυγή συγκρούσεων συµφερόντων
από τα µέλη ακαδηµαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού
που συµµετέχουν σε εταιρείες-τεχνοβλαστούς, ως εταί-
ροι, µε ή χωρίς θέση εκτελεστικού µέλους διοίκησης. Σύ-
γκρουση συµφερόντων τίθεται ιδίως: (α) όταν η δραστη-
ριότητα του µέλους στο πλαίσιο της εταιρείας - τεχνο-
βλαστού περιορίζει τον χρόνο που αφιερώνει στα λοιπά
καθήκοντά του και ιδίως στην ερευνητική του δραστηριό-
τητα, προκαλώντας καθυστερήσεις ή επιδρώντας αρνη-
τικά στην αποτελεσµατικότητα του έργου της ερευνητι-
κής οµάδας στην οποία συµµετέχει, (β) όταν ο ερευνη-
τής αποτελεί µέλος του αποφασίζοντος οργάνου της
παρ. 1 του άρθρου 53 ή του εισηγούµενου οργάνου της
παρ. 2 του άρθρου 53, (γ) όταν η χρήση υποδοµών και ε-
γκαταστάσεων του ερευνητικού οργανισµού από το µέ-
λος ακαδηµαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού στο πλαί-
σιο της εταιρείας - τεχνοβλαστού, εφόσον έχει παραχω-
ρηθεί τέτοια χρήση στην εταιρεία - τεχνοβλαστό, βάσει
της σύµβασης του άρθρου 60 περιορίζει τη διαθεσιµότη-
τα των υποδοµών και εγκαταστάσεων αυτών για το υπό-
λοιπο ερευνητικό ή ακαδηµαϊκό προσωπικό του ερευνη-
τικού οργανισµού. 

Άρθρο 59
Εταιρεία - τεχνοβλαστός ως 

ανάδοχος δηµοσίων συµβάσεων

Η ανάθεση στις εταιρείες-τεχνοβλαστούς εκπόνησης
µελετών ή προγραµµάτων ή εκτέλεσης συγκεκριµένου
έργου ή προµήθειας υλικού ή παροχής υπηρεσιών στον
οικείο ή σε άλλον ερευνητικό οργανισµό γίνεται βάσει
της νοµοθεσίας για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων,
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποφυγής σύγκρουσης
συµφερόντων, ιδίως, στις περιπτώσεις στις οποίες µέτο-
χος του αναδόχου τυγχάνει ταυτόχρονα µέλος του απο-
φασίζοντος οργάνου της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 60 
Σύµβαση τεχνοβλαστού

1. Μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της παρ.
5 του άρθρου 53 και ενώ εκκρεµεί η εκπλήρωση της υπο-
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χρέωσης των ιδρυτών-εταίρων που προβλέπεται στο άρ-
θρο 54 να προβούν εντός έξι (6) µηνών στην ίδρυση της
εταιρείας, ο ερευνητικός οργανισµός υπογράφει µε τους
ιδρυτές-εταίρους, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασµό
της υπό σύσταση εταιρείας, τη σύµβαση τεχνοβλαστού. 

2. Η σύµβαση τεχνοβλαστού ακολουθεί το εγκεκριµέ-
νο σχέδιο σύµβασης της περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου
53, στο οποίο τίθενται οι όροι εκµετάλλευσης των δικαι-
ωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Οργανισµού από
την εταιρεία - τεχνοβλαστό. Η υπογραφόµενη µε τους ι-
δρυτές - εταίρους σύµβαση τεχνοβλαστού συνάπτεται
µε την αίρεση ίδρυσης της Εταιρείας και µε την πρόβλε-
ψη η σύµβαση να τεθεί σε ισχύ αµέσως µετά την ίδρυση
της Εταιρείας. Με την ίδρυσή της, η εταιρεία - τεχνοβλα-
στός καθίσταται αυτοδικαίως συµβαλλόµενο µέρος.

3. Η σύµβαση τεχνοβλαστού είναι ορισµένης διάρκει-
ας, η οποία ορίζεται στην απόφαση έγκρισης της ίδρυ-
σης της εταιρείας - τεχνοβλαστού του άρθρου 53, και
δυνάµει αυτής ρυθµίζονται τα εξής ζητήµατα: 

(α) Ο ερευνητικός οργανισµός αναλαµβάνει να παρα-
χωρήσει στην εταιρεία - τεχνοβλαστό, ο ίδιος ως ιδιο-
κτήτης ή ως συνιδιοκτήτης των δικαιωµάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας από κοινού µε τους συνιδιοκτήτες ερευνη-
τές, οι οποίοι συµβάλλονται στη σύµβαση ως εκ τρίτου
συµβαλλόµενοι, σύµφωνα µε την παρ. 4, δικαιώµατα για
την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων που
δηλώθηκαν, σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 53. Τα εν λόγω δικαιώµατα δύνανται να συνίστα-
νται στα εξής:

(αα) είτε παραχώρηση άδειας, αποκλειστικής ή µη, εκ-
µετάλλευσης των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
επί αποτελεσµάτων έρευνας ή δικαιωµάτων επί αιτήσε-
ων κατοχύρωσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
επί των εν λόγω αποτελεσµάτων έρευνας, καθορίζοντας
τους όρους της παραχώρησης, δηλαδή τη γεωγραφική
εµβέλεια και τη διάρκεια, έναντι αντιτίµου, δηλαδή δικαι-
ωµάτων εκµετάλλευσης που ορίζονται στην περ. γ΄.

(αβ) είτε µεταβίβαση των δικαιωµάτων διανοητικής ι-
διοκτησίας ή των δικαιωµάτων επί αιτήσεων κατοχύρω-
σης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτε-
λεσµάτων έρευνας, έναντι αντιτίµου, δηλαδή τιµήµατος
που ορίζεται στην περ. γ΄. 

(αγ) είτε συνδυασµό των ανωτέρω. 
(β) Δύναται να ορίζονται: 
(βα) Οι όροι εκµίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, ένα-

ντι ανταλλάγµατος, ερευνητικού και επιστηµονικού εξο-
πλισµού, υποδοµών και άλλων εγκαταστάσεων για συ-
γκεκριµένο χρόνο και υπό όρους που διασφαλίζουν τη
χρήση και τη λειτουργία του εξοπλισµού, των υποδοµών
και των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε την αποστολή του,
όπως ορίζεται στη νοµοθεσία που διέπει τον ερευνητικό
οργανισµό και εφόσον προβλέπεται στη σχετική νοµοθε-
σία τέτοια εκµίσθωση. Για ενδεχόµενη συνέχιση της έ-
ρευνας από την εταιρεία - τεχνοβλαστό, µε χρήση των ε-
γκαταστάσεων του Οργανισµού, καθορίζονται µε σαφή-
νεια εκ των προτέρων οι δικαιούχοι των δικαιωµάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας επί των αποτελεσµάτων που θα
παραχθούν.

(ββ) Όροι εκµίσθωσης χώρου γραφείων σε ακίνητο στο
οποίο έχει ιδιοκτησία, µισθώνει ή διαχειρίζεται ο ερευνη-
τικός οργανισµός ή η εταιρία αξιοποίησης και διαχείρι-
σης περιουσίας του οργανισµού, εφόσον προβλέπεται
τέτοια εκµίσθωση.

(βγ) Όροι άδειας χρήσης της επωνυµίας ή του εγκεκρι-

µένου λογοτύπου του ερευνητικού οργανισµού από την
εταιρεία - τεχνοβλαστό, εφόσον παραχωρείται τέτοια ά-
δεια. Η άδεια παραχωρείται µε µοναδικό σκοπό να κατα-
στεί γνωστή στις συναλλαγές η προέλευσή της από τον
συγκεκριµένο ερευνητικό οργανισµό. Η εταιρεία - τεχνο-
βλαστός δεν δύναται να περιλαµβάνει στην επωνυµία
της, όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό της, την επω-
νυµία του ερευνητικού οργανισµού ή τµήµα αυτής ή να
χρησιµοποιεί ως λογότυπό της το εγκεκριµένο λογότυ-
πο του ερευνητικού οργανισµού.

(βδ) Δυνατότητα ανανέωσης ή χορήγησης παράτασης
της διάρκειας πέραν της αρχικώς ορισθείσας.

(γ) Ορίζεται το αντίτιµο που καταβάλλει η εταιρεία -
τεχνοβλαστός προς τον ερευνητικό οργανισµό για τα ο-
ριζόµενα ανωτέρω υπό (α) δικαιώµατα και για τις οριζό-
µενες ανωτέρω υπό (β) παροχές για κάθε µία από αυτές.
Το αντίτιµο στην περίπτωση παραχώρησης άδειας εκµε-
τάλλευσης στην περίπτωση της υποπερ. (αα) της περ. α΄
δύναται να υπολογίζεται είτε ως κατ’ αποκοπήν ποσό εί-
τε ως ποσοστό επί του ετήσιου κύκλου εργασιών είτε ε-
πί των καθαρών ετησίων λογιστικών κερδών της εταιρεί-
ας - τεχνοβλαστού είτε ως συνδυασµός των παραπάνω. 

(δ) Ορίζονται:
(δα) υποχρεώσεις περιοδικής ενηµέρωσης της εταιρεί-

ας - τεχνοβλαστού προς τον ερευνητικό οργανισµό για
τη δραστηριότητά της και για τα οικονοµικά στοιχεία
της, βάσει των οποίων υπολογίζονται τα οφειλόµενα, 

(δβ) όροι τήρησης εχεµύθειας και προστασίας των εκ-
χωρουµένων δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

(δγ) δεσµεύσεις για τη διασφάλιση αποφυγής σύ-
γκρουσης συµφερόντων για τους εταίρους που είναι µέ-
λη του ερευνητικού ή ακαδηµαϊκού προσωπικού,

(δδ) οι όροι πρόωρης καταγγελίας της σύµβασης τε-
χνοβλαστού για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο δύνα-
νται να συνιστούν ιδίως: i) η µη τήρηση των συµφωνηθέ-
ντων όρων εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων, ii) η µη ε-
µπρόθεσµη καταβολή των συµφωνηθέντων ποσοστών α-
πό την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων, iii) η απόκρυψη
εσόδων, iv) η εκχώρηση υποαδειών κατά παράβαση της
σύµβασης εταιρείας - τεχνοβλαστού, v) η κήρυξη της ε-
ταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, vi) οποιαδήποτε συ-
µπεριφορά της εταιρείας ή µελών της, που δύναται να
προκαλέσει βλάβη στη φήµη ή στα συµφέροντα του ε-
ρευνητικού οργανισµού, vii) η χρήση του ερευνητικού και
επιστηµονικού εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων του
ερευνητικού οργανισµού, που έχει παραχωρηθεί, κατά
τρόπο που εµποδίζει την εκπλήρωση της αποστολής του
και των καθηκόντων του λοιπού προσωπικού του, viii) πα-
ράβαση όρων σχετικά µε την υποχρέωση ενηµέρωσης
και εχεµύθειας, ix) η απρόοπτη µεταβολή συνθηκών και
x) ανωτέρα βία.

4. Εάν επί των προς αξιοποίηση ερευνητικών αποτελε-
σµάτων που δηλώθηκαν σύµφωνα µε την περ. β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 53 υπάρχουν δικαιώµατα διανοητικής
ιδιοκτησίας µε ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία ερευνητών,
τότε στη σύµβαση τεχνοβλαστού συµβάλλονται ως εκ
τρίτου συµβαλλόµενοι και οι ερευνητές που είναι δικαι-
ούχοι των εν λόγω δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
για να αναλάβουν την υποχρέωση παραχώρησης άδειας
επί των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σύµφωνα
µε την παρ. 3 του παρόντος ή την υποχρέωση µεταβίβα-
σης αυτών. Εάν σε έναν ερευνητή συµπίπτουν οι ιδιότη-
τες δικαιούχου δικαιώµατος διανοητικής ιδιοκτησίας και
ιδρυτή-εταίρου, ο ερευνητής συµβάλλεται και υπό τις
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δύο ιδιότητες, µε αντίστοιχες προβλέψεις στη σύµβαση.
5. Στις περιπτώσεις ερευνητικών αποτελεσµάτων που

δηλώθηκαν σύµφωνα µε την περ. β΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 53 και παραχωρούνται προς αξιοποίηση στην εται-
ρεία - τεχνοβλαστό επί των οποίων δύναται να θεµελιω-
θούν δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας µε κατοχύρω-
ση σε σχετικά µητρώα για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση
από το αρµόδιο όργανο του ερευνητικού οργανισµού να
µην προβεί σε ενέργειες κατοχύρωσης σχετικών δικαιω-
µάτων, αποκλειστικά η εταιρεία - τεχνοβλαστός έχει δι-
καίωµα να προβεί στην κατοχύρωση των δικαιωµάτων,
κατόπιν συνεννόησης µε τους τυχόν συνιδιοκτήτες ε-
ρευνητές και υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προβλέπεται
ρητά στη σύµβαση τεχνοβλαστού.

6. Οι εκποιητικές συµβάσεις παραχώρησης άδειας ή
µεταβίβασης των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή
ερευνητικών αποτελεσµάτων, για τις οποίες αναλαµβά-
νεται η δέσµευση κατά την υποπερ. (αα) της περ. α΄ της
παρ. 3, συνάπτονται µετά την ίδρυση της εταιρείας µετα-
ξύ της εταιρείας - τεχνοβλαστού και του ερευνητικού
οργανισµού ως ιδιοκτήτη του δικαιώµατος διανοητικής ι-
διοκτησίας ή, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, µε τους συ-
νιδιοκτήτες, δηλαδή τον ερευνητικό οργανισµό και τον
ερευνητή ή τους ερευνητές. Εάν στη σύµβαση τεχνο-
βλαστού έχει αναληφθεί η δέσµευση παραχώρησης ά-
δειας εκµετάλλευσης επί δικαιωµάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας ή επί ερευνητικών αποτελεσµάτων, στην εν λό-
γω εκποιητική σύµβαση καθορίζονται οι όροι της άδειας
βάσει όσων έχουν συµφωνηθεί στη σύµβαση τεχνοβλα-
στού και σε κάθε περίπτωση η αποκλειστικότητα ή µη και
η γεωγραφική εµβέλεια. Στην περίπτωση του προηγού-
µενου εδαφίου, η διάρκεια της παραχωρούµενης άδειας
εκµετάλλευσης δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια της
σύµβασης τεχνοβλαστού. 

7. Η σύµβαση τεχνοβλαστού διαµορφώνεται ως σχέ-
διο από την υπηρεσία ή το όργανο που κατά την παρ. 2
του άρθρου 53 έχει την αρµοδιότητα εισήγησης προς το
αποφασίζον όργανο σχετικά µε την ίδρυση της εταιρείας
- τεχνοβλαστού.

8. Σε περίπτωση που η σύµβαση τεχνοβλαστού παρα-
λείπει να ορίσει κάποιους εκ των όρων της παρ. 3, ισχύ-
ουν τα εξής:

(α) εάν παραλείπεται να ορισθεί διάρκεια σύµβασης,
τότε η σύµβαση έχει διάρκεια δέκα (10) ετών,

(β) εάν παραλείπεται να ορισθεί το είδος της άδειας
που παραχωρείται επί της διανοητικής ιδιοκτησίας, θεω-
ρείται ότι παραχωρείται µη αποκλειστική άδεια εκµετάλ-
λευσης καθόλη τη διάρκεια της σύµβασης.

(γ) εάν παραλείπεται να ορισθεί η διάρκεια της άδειας
εκµετάλλευσης επί της διανοητικής ιδιοκτησίας των ε-
ταίρων - µελών ερευνητικού ή ακαδηµαϊκού προσωπι-
κού, βάσει της οποίας προέκυψαν τα ερευνητικά αποτε-
λέσµατα, θεωρείται ότι η παραχώρηση ισχύει κατά τη
διάρκεια της σύµβασης τεχνοβλαστού, 

(δ) εάν παραλείπεται να ορισθούν η καταβολή αµοιβής
και ο χρόνος, ισχύει εκ του νόµου αµοιβή ύψους ένα τοις
εκατό (1%) επί των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας -
τεχνοβλαστού από το πρώτο έτος λειτουργίας της εται-
ρείας και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, ανεξαρτή-
τως εάν ο ερευνητικός οργανισµός έχει εταιρική συµµε-
τοχή στην εταιρεία - τεχνοβλαστό κατά το άρθρο 55.

9. Στη σύµβαση τεχνοβλαστού δύναται να ορίζεται κά-
θε άλλο ζήτηµα που θεωρείται κρίσιµο από τον ερευνητι-
κό οργανισµό, λαµβανοµένων υπόψη των όρων ίδρυσης,
οργάνωσης και σχεδιαζόµενης επιχειρηµατικής λειτουρ-
γίας της εταιρείας - τεχνοβλαστού, όπως η εταιρική συµ-
µετοχή του ερευνητικού οργανισµού βάσει του άρθρου
61, η συµµετοχή επενδυτών κατά το άρθρο 62 ή το επι-
χειρηµατικό σχέδιο που έχει συνταχθεί. Η διαδικασία
διαµόρφωσης ή το περιεχόµενο της σύµβασης τεχνο-
βλαστού δύναται να ρυθµίζονται ειδικότερα στον Κανο-
νισµό του ερευνητικού οργανισµού. 

10. Μετά τη σύναψη σύµβασης τεχνοβλαστού και κα-
θόλη τη διάρκεια λειτουργίας της εταιρείας - τεχνοβλα-
στού, η εταιρεία δύναται να εκµεταλλεύεται επιπλέον ε-
ρευνητικά αποτελέσµατα που παράγουν εντός των ε-
ρευνητικών οργανισµών οι ερευνητές, µέλη της εταιρεί-
ας ή µη, εφόσον συνάπτεται µε τους αρµόδιους ερευνη-
τικούς οργανισµούς ή, στην περίπτωση που έχουν ήδη
κατοχυρωθεί δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας µε συ-
νιδιοκτησία ερευνητή, µε τον ερευνητικό οργανισµό και
τον ερευνητή ή ερευνητές, ως συνιδιοκτήτες, σύµβαση
για την παραχώρηση εκµετάλλευσης των αποτελεσµά-
των ή των σχετικών δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτη-
σίας ή για τη µεταβίβαση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιο-
κτησίας επί των αποτελεσµάτων, συµπληρωµατικών
προς τη σύµβαση τεχνοβλαστού, το περιεχόµενο των ο-
ποίων είναι σύµφωνο µε την παρ. 6. Η εν λόγω σύµβαση
διατηρεί την αυτοτέλειά της έναντι της σύµβασης τεχνο-
βλαστού και η λύση, λήξη ή ακύρωση κάποιας εξ αυτών
µε οιονδήποτε τρόπο και για οιανδήποτε αιτία, δεν επη-
ρεάζει την ισχύ της έτερης σύµβασης.

11. Με τη λύση της σύµβασης τεχνοβλαστού, είτε λό-
γω παρέλευσης του συµφωνηθέντος χρόνου διαρκείας
της άδειας εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων που εκχω-
ρήθηκαν µε αυτήν είτε λόγω πρόωρης καταγγελίας της
σύµβασης: 
α) λύονται οι ισχύουσες µισθώσεις και παραχωρήσεις

χρήσης ερευνητικού και επιστηµονικού εξοπλισµού, ε-
γκαταστάσεων, µηχανηµάτων, υποδοµών και χώρων που
προβλέπονται στη σύµβαση τεχνοβλαστού, 
β) καταργείται η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 53

για την έγκριση συµµετοχής των ερευνητών και για τη
συµµετοχή τους ισχύουν οι διατάξεις περί άδειας άσκη-
σης ιδιωτικού έργου,
γ) η εταιρεία παύει να απολαύει των φορολογικών ή

άλλων προνοµίων που προβλέπει η νοµοθεσία για τις ε-
ταιρείες - τεχνοβλαστούς και τα µέλη τους και, 
δ) η εταιρεία υποχρεούται να αφαιρέσει τον όρο «τε-

χνοβλαστός» από την επωνυµία της και να παύσει άµεσα
οποιαδήποτε αναφορά που δηλώνει προέλευσή της από
τον ερευνητικό οργανισµό, και οποιαδήποτε χρήση της
επωνυµίας ή του εγκεκριµένου λογοτύπου του ερευνητι-
κού οργανισµού, εφόσον είχε παρασχεθεί το εν λόγω δι-
καίωµα. 

12. Η εκτέλεση της σύµβασης-τεχνοβλαστού και η
σχέση του ερευνητικού οργανισµού µε την εταιρεία - τε-
χνοβλαστό βασίζονται στις αρχές της καλής πίστης και
της αµοιβαίας εµπιστοσύνης, όπως οι αρχές αυτές δύνα-
νται να εξειδικεύονται στη σύµβαση τεχνοβλαστού και
στον Κανονισµό του ερευνητικού οργανισµού. 
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Άρθρο 61
Εταιρική συµµετοχή ερευνητικού οργανισµού 

σε εταιρεία - τεχνοβλαστό 

1. Ο ερευνητικός οργανισµός δύναται να συµµετέχει
ως εταίρος στην εταιρεία - τεχνοβλαστό:

(α) είτε κατά την ίδρυσή της, ως συνιδρυτής
(β) είτε σε µεταγενέστερο στάδιο, εφόσον το προβλέ-

πει η σύµβαση τεχνοβλαστού. Στην περίπτωση αυτή, ο ε-
ρευνητικός οργανισµός αποκτά εταιρική συµµετοχή µε
µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ή µετοχών από εταίρο ή
µε συµµετοχή σε αύξηση εταιρικού ή µετοχικού κεφα-
λαίου. 

2. Η απόφαση για τη συµµετοχή ερευνητικού οργανι-
σµού σε εταιρεία - τεχνοβλαστό λαµβάνεται και το ύψος
της εταιρικής συµµετοχής του καθορίζεται από το αρµό-
διο όργανο του ερευνητικού οργανισµού που χορηγεί
την άδεια ίδρυσης εταιρείας της παρ. 5 του άρθρου 53.
Εάν η απόφαση λαµβάνεται κατά την ίδρυση της εταιρεί-
ας, η αναφορά συµµετοχής του οργανισµού περιλαµβά-
νεται στη συνολική απόφαση ίδρυσης εταιρείας - τεχνο-
βλαστού της παρ. 5 του άρθρου 53 και αποτελεί στοιχείο
του περιεχοµένου της άδειας κατά την περ. (γ) της ίδιας
παραγράφου. 

3. Όταν ο ερευνητικός οργανισµός συµµετέχει ως ε-
ταίρος στην εταιρεία - τεχνοβλαστό, συνυπογράφει υπο-
χρεωτικά τη συµφωνία εταίρων-µετόχων (shareholders
agreement), εφόσον υπογράφεται τέτοια συµφωνία, κα-
θώς και κάθε συµφωνία µε ενδιαφεροµένους υποψηφί-
ους εταίρους.

4. Σε περίπτωση συµµετοχής του ερευνητικού Οργανι-
σµού στην εταιρεία - τεχνοβλαστό, στη σύµβαση τεχνο-
βλαστού δύναται να συµφωνηθεί ότι: 

(α) Η εταιρική συµµετοχή ερευνητικού οργανισµού σε
εταιρεία - τεχνοβλαστό δεν αίρει το δικαίωµα του οργα-
νισµού να απαιτεί την καταβολή δικαιωµάτων εκµετάλ-
λευσης ή αντιτίµου για τη µεταβίβαση ή παραχώρηση ά-
δειας εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτη-
σίας, αντίστοιχα, σύµφωνα µε την περ. α΄ της παρ. 3 του
άρθρου 60.

(β) Δεν καταβάλλονται στον οργανισµό δικαιώµατα εκ-
µετάλλευσης για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, αλλά
εφάπαξ αντίτιµο µετά την πάροδο συµφωνηθέντος χρο-
νικού διαστήµατος από την έναρξη λειτουργίας της εται-
ρείας. 

Άρθρο 62
Εταιρική συµµετοχή τρίτων - 

Επένδυση σε εταιρεία - τεχνοβλαστό

1. Στο εταιρικό ή µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας - τεχνο-
βλαστού δύνανται να συµµετέχουν ως εταίροι φυσικά
και νοµικά πρόσωπα αποκτώντας εταιρική συµµετοχή
στην εταιρεία - τεχνοβλαστό είτε κατά την ίδρυσή της
είτε σε µεταγενέστερο στάδιο: (α) µε απόκτηση εταιρι-
κών µεριδίων ή µετοχών από εταίρους, (β) µε συµµετοχή
σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 

2. Όταν οι τρίτοι εταίροι είναι εταιρείες επενδυτικών
συµµετοχών ή άλλου τύπου εταιρείες µε αποκλειστικό
αντικείµενο τις επιχειρηµατικές συµµετοχές, πριν την α-

πόκτηση της συµµετοχής τους στην εταιρεία, συνάπτε-
ται υποχρεωτικά συµφωνία µετόχων ή εταίρων µε τους
λοιπούς εταίρους της εταιρείας - τεχνοβλαστού, µέσω
της οποίας ορίζονται κατ’ ελάχιστον: (α) οι τυχόν περιο-
ρισµοί στη µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων σε τρίτους,
(β) τα δικαιώµατα ενηµέρωσης και αρνησικυρίας, και (γ)
τα δικαιώµατα του επενδυτή και των λοιπών εταίρων σε
περίπτωση εξαγοράς ή λύσης της εταιρείας.

3. Τρίτοι εταίροι που ενδιαφέρονται να συµµετέχουν
ως ιδρυτές - εταίροι κατά την ίδρυση της εταιρείας - τε-
χνοβλαστού αναφέρονται στην αίτηση ίδρυσης εταιρεί-
ας - τεχνοβλαστού των ερευνητών της παρ. 3 του άρ-
θρου 53 και στην εγκριτική απόφαση του αποφασίζοντος
οργάνου της παρ. 1 του άρθρου 53. 

4. Η εταιρεία - τεχνοβλαστός δύναται να εκδίδει για τη
χρηµατοδότησή της εταιρικές οµολογίες ή εταιρικές ο-
µολογίες µετατρεπόµενες σε εταιρικά µερίδια ή µετοχές
κατά τη νοµοθεσία που διέπει την εκάστοτε µορφή κε-
φαλαιουχικής εταιρείας.

5. Η διαδικασία για την εταιρική συµµετοχή τρίτων ως
επενδυτών σε υπό ίδρυση εταιρεία - τεχνοβλαστό και ι-
δίως: (α) η δήλωση ενδιαφέροντος, (β) η διαχείριση της
πληροφορίας και οι υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας για
την ενηµέρωση ενδιαφερόµενων επενδυτών, (γ) τα έγ-
γραφα και οι όροι διαπραγµάτευσης και η τυχόν σύναψη
προσυµφώνου ή προκαταρκτικής σύµβασης, είναι δυνα-
τόν να ορίζονται στον κανονισµό του ερευνητικού οργα-
νισµού. 

Άρθρο 63
Πρότυπα ρυθµίσεων εσωτερικού

κανονιστικού πλαισίου

Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ)
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν ει-
σήγησης του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας
και Καινοτοµίας (Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ.), δύναται να εκδίδει πρό-
τυπα ρυθµίσεων για τον Κανονισµό της περ. ε΄ του άρ-
θρου 52, στα πεδία που κατά τον παρόντα προβλέπεται
δυνατότητα ειδικής ρύθµισής του. Η Γ.Γ.Ε.Κ., βάσει εισή-
γησης του Ε.Σ.Ε.Τ.Ε.Κ., εκδίδει οδηγίες για τη διαµόρ-
φωση ή τον τρόπο εφαρµογής των σχετικών ρυθµίσεων. 

Άρθρο 64
Κίνητρα για τη δηµιουργία και ανάπτυξη 

εταιρειών - τεχνοβλαστών

Οι Ερευνητικοί Οργανισµοί δύνανται να κρατούν πο-
σοστό µηδέν πέντε τοις εκατό (0,5%) από τη χρηµατο-
δότηση που λαµβάνουν  από τις δαπάνες (overheads)
των κρατήσεων του συνολικού προϋπολογισµού των έρ-
γων που χρηµατοδοτούνται και υλοποιούνται µέσω των
Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σε
περίπτωση Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.)
και µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών σε περίπτωση λοιπών
Οργανισµών, προκειµένου να τα διαθέσουν ως κεφάλαιο
σποράς για συµµετοχές τους στις εταιρείες - τεχνοβλα-
στούς του Οργανισµού, ή και για την κατοχύρωση των
δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του οργανισµού ε-
πί των αποτελεσµάτων έρευνας.
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Άρθρο 65
Δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί 

ερευνητικών αποτελεσµάτων

1. Ο δικαιούχος των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτη-
σίας επί των αποτελεσµάτων έρευνας ερευνητών ορίζε-
ται στον κανονισµό του ερευνητικού οργανισµού, κατ’ ε-
φαρµογή της παρ. 2α του άρθρου 11 του ν. 2919/2001
(Α΄128). Στον κανονισµό προσδιορίζονται οι περιπτώ-
σεις εξαρτηµένων και υπηρεσιακών εφευρέσεων για τα
διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και οι όροι κατανοµής ιδιοκτη-
σίας για τα άλλα δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας επί
των αποτελεσµάτων έρευνας που δηµιουργούνται εντός
του οργανισµού.

2. Εάν ο κανονισµός δεν ορίζει σχετικά, τότε οι εφευ-
ρέσεις των ερευνητών θεωρούνται «υπηρεσιακές εφευ-
ρέσεις» κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 1733/1987
(Α΄ 171) και συνεπώς πλήρης δικαιούχος των σχετικών
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας της διανοητικής ιδιοκτησίας
είναι ο ερευνητικός οργανισµός, µε υποχρέωση απόδο-
σης ωφεληµάτων στον Ερευνητή. Στην περίπτωση που ο
ερευνητικός οργανισµός αποφασίσει, ότι δεν θα προχω-
ρήσει σε κατάθεση αίτησης για έκδοση τίτλου διανοητι-
κής ιδιοκτησίας, παραχωρεί το δικαίωµα στον Ερευνη-
τή/Εφευρέτη κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 66
Προσαρµογή λοιπών διατάξεων της κείµενης 

νοµοθεσίας στο νέο θεσµικό πλαίσιο 
για τις εταιρείες - τεχνοβλαστούς

1. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε
«εταιρεία έντασης γνώσης» ή σε «εταιρεία τεχνολογι-
κής βάσης» εφεξής εννοείται «εταιρεία - τεχνοβλα-
στός» κατά την έννοια του άρθρου 51. Ως προς τις δια-
τάξεις της νοµοθεσίας περί έρευνας ή περί ανώτατης εκ-
παίδευσης οι οποίες παραπέµπουν σε καταργούµενες
διατάξεις, εφαρµόζονται οι αντίστοιχες, ως προς το πε-
ριεχόµενό τους, διατάξεις των άρθρων 51 έως 66.

2. Το δεύτερο εδάφιο της περ. (γ) της παρ. 2 του άρ-
θρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), τροποποιείται ως
προς την συµµετοχή των Καθηγητών σε εταιρείες - τε-
χνοβλαστούς και η περ. (γ) διαµορφώνεται ως εξής:

«γ) Να ασκούν µε ή χωρίς αµοιβή καθώς και µε αποζη-
µίωση κατ’ αποκοπήν κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα
πλην εκείνων που προσδίδουν την εµπορική ιδιότητα κα-
θώς και να ασκούν τα καθήκοντα του διευθύνοντος συµ-
βούλου του Ν.Π.Ι.Δ. του ιδρύµατός τους που προβλέπε-
ται στο νόµο. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως εµπορι-
κής ιδιότητας, µπορούν να συµµετέχουν ως εταίροι, µέ-
τοχοι, διαχειριστές, µέλη διοικητικού συµβουλίου ή διευ-
θύνοντες σύµβουλοι εταιρειών - τεχνοβλαστών (spin
offs).»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα που παράγονται από
δηµόσιους ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς µπο-
ρούν να αξιοποιούνται, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

µε:
(α) Εµπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελε-

σµάτων και της σχετικής γνώσης µέσω παραχώρησης α-
δειών εκµετάλλευσης επί αυτών ή παραχώρηση αδειών
εκµετάλλευσης επί των σχετικών δικαιωµάτων διανοητι-
κής ιδιοκτησίας ή µε διάθεση αυτών σε επιχειρήσεις ή σε
άλλους οικονοµικούς φορείς, µε σχετικές εµπορικές
συµφωνίες,

(β) εµπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελε-
σµάτων και της σχετικής γνώσης µέσω της ίδρυσης εται-
ρειών - τεχνοβλαστών (spin off) µε παραχώρηση αδειών
εκµετάλλευσης επί αυτών ή παραχώρηση αδειών εκµε-
τάλλευσης επί των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
επί αυτών ή µε διάθεση αυτών στην εταιρεία - τεχνοβλα-
στό µέσω σύµβασης τεχνοβλαστού ή ειδικής συµπληρω-
µατικής σύµβασης,

(γ) δηµιουργία ή συµµετοχή σε Επιστηµονικά Τεχνολο-
γικά Πάρκα ή σε άλλα νοµικά πρόσωπα, πέραν των εται-
ρειών-τεχνοβλαστών, µε κύριο σκοπό την έρευνα, την
τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία, όπως θεµατι-
κά δίκτυα προηγµένης έρευνας ή συστάδες επιχειρήσε-
ων.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«4. Οι δηµόσιοι ερευνητικοί οργανισµοί συµπεριλαµ-
βάνουν στους εσωτερικούς κανονισµούς τους ρυθµίσεις
για τη συµµετοχή των ερευνητών στα έσοδα από την εκ-
µετάλλευση δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του
οργανισµού που έχουν θεµελιωθεί επί αποτελεσµάτων
της δικής τους έρευνας, καθώς και για άλλα δικαιώµατα
ως ανταµοιβή, όπως ο ορισµός ως προσόντος για την ε-
ξέλιξή τους, η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών, αδειών
άνευ αποδοχών και χρηµατικών βραβείων.»

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), ως προς τις αρµοδιότητες του Πρυτανικού Συµ-
βουλίου, προστίθεται περ. ιβ΄ ως εξής:

«ιβ. ασκεί τις συγκεκριµένες αρµοδιότητες που του α-
πονέµονται µε διατάξεις νόµου µε αντικείµενο την εµπο-
ρική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων όπως ορί-
ζεται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014
(Α΄ 258).»

6. Η περ. ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), ως προς το περιεχόµενο του Οδηγού Χρηµατο-
δότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του οικείου Α.Ε.Ι.
αντικαθίσταται ως εξής:

«ι. ειδικότεροι όροι για τη διαδικασία σύναψης συµβά-
σεων τεχνοβλαστών και ίδρυσης εταιρειών-τεχνοβλα-
στών (spin off) και τη συµµετοχή του Α.Ε.Ι. σε αυτούς,
πέραν όσων ορίζονται στον νόµο, εκτός εάν, µε απόφα-
ση της Συγκλήτου, εκδοθεί ειδικό κανονιστικό κείµενο
µε αντίστοιχο περιεχόµενο.»

Άρθρο 67
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τρία
(3) έτη, ερευνητικοί οργανισµοί δύνανται να προβλέ-
ψουν στον κανονισµό τους τη δυνατότητα απόκτησης ε-
ταιρικής συµµετοχής από τον ερευνητικό οργανισµό και
τη σύναψη της προβλεπόµενης στο άρθρο 60 σύµβασης
τεχνοβλαστού µε υφιστάµενες εταιρείες που έχουν ι-
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δρυθεί από την 1η.1.2016 έως την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος, από µέλη ακαδηµαϊκού και ερευνητικού προσω-
πικού του ερευνητικού οργανισµού και οι οποίες αξιοποι-
ούν επιχειρηµατικά ερευνητικά αποτελέσµατα που ανα-
πτύχθηκαν από τα εν λόγω µέλη στον πλαίσιο της δρα-
στηριότητάς τους στον ερευνητικό οργανισµό. 

2. Ο παρών νόµος αφορά σε όσες εταιρείες-τεχνοβλα-
στούς ιδρύονται µετά την έναρξη ισχύος του, χωρίς να
θίγει τη λειτουργία των εταιρειών-τεχνοβλαστών που έ-
χουν ήδη συσταθεί. 

Άρθρο 68
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 2741/1999 (Α΄ 199), πε-
ρί της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων και
της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά κέντρα, εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις ή άλλου οργανισµούς, β)
το π.δ. 17/2001 (Α΄ 14), περί χρηµατοδοτικής στήριξης
νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης και τεχνοβλαστών,
καθώς και γ) κάθε άλλη διάταξη νόµου ή κανονιστικής
πράξης που αντίκειται στα άρθρα 51 έως 65 του παρό-
ντος.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 69
Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης επενδυτικών

σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011

Παρατείνεται µέχρι την 31η.12.2022 η προθεσµία ολο-
κλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί
στους ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8), σύµ-
φωνα µε το άρθρο 76 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) και την
παρ. 5 του άρθρου 163 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

Άρθρο 70
Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων 

για υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες -
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4849/2021

Στο άρθρο 69 του ν. 4849/2021 (Α΄ 207) προστίθεται
παρ. 6 και το άρθρο 69 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69
Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, ό-
πως πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικές συναυλίες, επιδεί-
ξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται
από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ως εµπορικές δραστηριό-
τητες σε υπαίθριους χώρους, απαιτείται άδεια εγκατά-
στασης και λειτουργίας. Στο παρόν δεν υπάγονται οι
δραστηριότητες θεµατικών πάρκων (λούνα παρκ), τσίρ-

κων και παγοδρόµιων του Κεφαλαίου ΙΘ΄ του
ν. 4442/2016 (Α΄230), οι οποίες αδειοδοτούνται δυνάµει
των διατάξεων αυτού. Όπου στο άρθρο 119 του ν.
4442/2016 αναφέρεται το άρθρο 39 του ν. 4497/2017
(Α΄197) νοείται το παρόν άρθρο.

2. Αρµόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήµοι
της Χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες
από το υπαίθριο εµπόριο και δεν υπάρχει περιορισµός
στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νοµικών προσώ-
πων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 1, ε-
κτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθµίζουν τις ως
άνω δραστηριότητες, απαιτούνται και τα ακόλουθα δικαι-
ολογητικά:
α) γνωµάτευση κτηνιάτρου της αρµόδιας οργανικής

µονάδας κτηνιατρικής της κατά τόπον αρµόδιας Περιφέ-
ρειας, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονοµι-
κής καταλληλότητας των ζώων,
β) γνωµάτευση του συµβουλίου «περί θεάτρων και κι-

νηµατογράφων» του άρθρου 2 του α.ν. 445/1937 (Α΄ 22),
αν πρόκειται για θεµατικό πάρκο (λούνα-παρκ), τσίρκο,
συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις και λοιπές
παρεµφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για
την καταλληλότητα των χώρων των εγκαταστάσεων και
του εξοπλισµού,
γ) βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανώτατης

σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των
παιχνιδιών,
δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχο-

λής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκατα-
στάσεων,
ε) βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού ανώτατης σχο-

λής για την επικινδυνότητα των χρησιµοποιουµένων αε-
ρίων ή άλλων υλών,
στ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

(Υ.Π.Α.), όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέ-
ρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών µέσων,  ότι η πτήση
ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισµούς
της και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου
χώρου,
ζ) βεβαίωση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) και του Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων µε
ψυχαγωγικό αντικείµενο προσωρινού χαρακτήρα, σε έ-
ναν συγκεκριµένο χώρο, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τέσσερις (4) συνεχόµενους µήνες. Σε αντίθετη περίπτω-
ση θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες µε ψυχα-
γωγικό αντικείµενο έχουν µόνιµο χαρακτήρα και εφαρ-
µόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι µεµονωµένες ψυ-
χαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους και
τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστη-
ριοτήτων και αρµόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή
τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Του-
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ρισµού δύναται να ορίζονται οι αρµόδιες αρχές και να
θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριων
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε χώρους αρµοδιότητας
κάθε νοµικής µορφής φορέα διοίκησης και εκµετάλλευ-
σης λιµένα (Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε., Λιµενικά Τα-
µεία, Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία και Δηµοτικά Λιµενικά
Γραφεία), στη χερσαία ζώνη τουριστικών λιµένων που
χωροθετούνται και αδειοδοτούνται από το Υπουργείο
Τουρισµού, σε πλοία και σε µόνιµα αγκυροβοληµένα
πλοία ή πλωτά µέσα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.2.2022.» 

Άρθρο 71
Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων 

φαρµακευτικής κάνναβης

Στον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), προστίθεται άρθρο 2ΙΖ ως
εξής:

«Άρθρο 21Ζ
Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων 

φαρµακευτικής κάνναβης

Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή τελικών προϊόντων φαρ-
µακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L πε-
ριεκτικότητας σε τετραυ�δροκανναβινόλη (THC) άνω του
µηδέν κόµµα δύο τοις εκατό (0,2%), που προορίζονται
για εγχώρια κατανάλωση.»

Άρθρο 72
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο 

της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο 
της δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων
ΜµΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου, 

για την ανάπτυξη/αναβάθµιση και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήµατος» - Τροποποίηση 

του άρθρου 222 του ν. 4782/2021

Στο άρθρο 222 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36), τροποποιείται
το πρώτο εδάφιο, ως προς τη διάρκεια ισχύος του αφο-
ρολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου της ενίσχυ-
σης της δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων
ΜµΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου, για
την ανάπτυξη/αναβάθµιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήµατος» και ως προς την προσθήκη της φορολο-
γικής διοίκησης, και το άρθρο 222 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 222
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την 

ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο 
της συγχρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης 

«e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεµπορίου, για την

ανάπτυξη/αναβάθµιση και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήµατος»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγ-
χρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό -
Επιχορήγηση υφιστάµενων ΜµΕ επιχειρήσεων του κλά-
δου του λιανεµπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθµιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήµατος» δεν υπόκειται
σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση

υπέρ του Δηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδι-
κής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δε-
σµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη
φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει, τα νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλι-
στικά ταµεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα. Οι δικαιούχοι
της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από την υ-
ποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή τους στις
δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.»

Άρθρο 73
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο 

της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο 
της δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής 

λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών»

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγ-
χρηµατοδοτούµενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγη-
ση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών» δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέ-
λος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δηµοσίου, συ-
µπεριλαµβανοµένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), µη εφαρµο-
ζοµένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε
περίπτωση διανοµής ή κεφαλαιοποίησής της, είναι ανεκ-
χώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσίου ή τρί-
των, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή
ειδικής διάταξης, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται
µε βεβαιωµένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και το Δη-
µόσιο εν γένει, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) και τα νοµικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά τα-
µεία και τα πιστωτικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα
εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε πα-
ροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιού-
χοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται από
την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής
και ασφαλιστικής ενηµερότητας για τη συµµετοχή τους
στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Άρθρο 74
Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση

του κορωνοϊού COVID-19 - Παράταση ισχύος 
των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020

Η ισχύς των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του
ν. 4681/2020 (Α΄ 74), ως προς τη χορήγηση άδειας πα-
ραγωγής αντισηπτικών για την αντιµετώπιση του κορω-
νοϊού COVID-19, παρατείνεται έως την 31η.3.2022.

Άρθρο 75
Ρύθµιση για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών 
καθαριότητας και φύλαξης του νοµικού προσώπου

δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία 
«Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας»

Η ισχύς του άρθρου 101 του ν. 4764/2020 (Α�́ 256), πε-
ρί της δυνατότητας του Δήµου Λαµιέων της Περιφερεια-
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κής Ενότητας Φθιώτιδας να προβαίνει σε ενέργειες κα-
θαριότητας και φύλαξης των εγκαταστάσεων του νοµι-
κού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πα-
νελλήνια Έκθεση Λαµίας», παρατείνεται έως την
31η.3.2022. 

Άρθρο 76
Επανίδρυση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών

(Ι.Β.Ε.) και µετονοµασία του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής
Έρευνας (Ι.Π.Ε.) του Ιδρύµατος 

Τεχνολογίας και Έρευνας

Στην περ. 10 της παρ. Α΄ του άρθρου 13α του
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), α) αντικαθίσταται η υποπερ. η΄, β)
προστίθεται υποπερ. θ΄ και η περ. 10 διαµορφώνεται ως
εξής:

«10. Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το ο-
ποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
α. Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

(Ι.Μ.Β.Β.).
β. Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής Μηχανικής

(Ι.Ε.Χ.ΜΗ.).
γ. Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δοµής και Λέιζερ

(Ι.Η.Δ.Λ.).
δ. Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.).
ε. Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.).
στ. Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (Ι.Υ.Μ.).
ζ. Ινστιτούτο Αστροφυσικής (Ι.Α.).
η. Ινστιτούτο Γεωενέργειας (Ι.Γ.).
θ. Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ.

Άρθρο 77
Ορισµοί - Τροποποιήσεις του άρθρου 2 

του π.δ. 261/1997

1. Η περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997
(Α΄ 186) συµπληρώνεται ως προς τον ορισµό των διαφη-
µιστικών και άλλων συναφών δραστηριοτήτων του δηµο-
σίου τοµέα και η περ. γ΄ διαµορφώνεται ως εξής: 

«γ) η παροχή συµβουλών σχετικά µε την επιλογή από
τις αναθέτουσες αρχές του κατάλληλου µέσου προβο-
λής των διαφηµιστικών και λοιπών µηνυµάτων του Δηµο-
σίου, η κατάρτιση του πλάνου δηµοσιότητας και η υπο-
στήριξη της αναθέτουσας αρχής στη διαχείριση των α-
ναθέσεων µετάδοσης και καταχώρισης των διαφηµιστι-
κών και λοιπών µηνυµάτων του Δηµοσίου, κατά τα άρθρα
6 και 7.» 

2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 2 του
π.δ. 261/1997, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7
διαµορφώνεται ως εξής: 

«7. «Συµβάσεις µετάδοσης ή καταχώρισης»: Συµβά-
σεις εξ επαχθούς αιτίας, που συνάπτονται εγγράφως µε-
ταξύ της αναθέτουσας αρχής και ενός από τους αναδό-
χους µετάδοσης ή καταχώρισης διαφηµιστικών και λοι-
πών µηνυµάτων του Δηµοσίου, εφόσον το ετήσιο ύψος
της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ. Θέση συµβάσεως υπέχουν και οι εντολές

των αναδόχων διαφηµιστικών υπηρεσιών, οι οποίες ε-
γκρίνονται από το αποφαινόµενο όργανο στο πλαίσιο
της υποστήριξης για την ανάθεση των υπηρεσιών µετά-
δοσης και καταχώρισης κατά τα άρθρα 6 και 7 για λογα-
ριασµό και κατ’ εντολή της αναθέτουσας αρχής.»

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.1.2021.

Άρθρο 78
Εντολές ανάθεσης µετάδοσης διαφηµιστικών 

και λοιπών µηνυµάτων του Δηµοσίου - Προσθήκη
παρ. 6 στο άρθρο 6 του π.δ. 261/1997

1. Στο άρθρο 6 του π.δ. 261/1997 (A΄ 186) προστίθεται
παρ. 6 ως εξής: 

«6. Οι εντολές ανάθεσης µετάδοσης δύναται να πραγ-
µατοποιούνται και από τους αναδόχους διαφηµιστικών
υπηρεσιών για λογαριασµό και κατ’ εντολή της αναθέ-
τουσας αρχής. Η εξόφληση των υπηρεσιών µετάδοσης
πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τις αναθέτουσες
αρχές, σε συνέχεια των εντολών ανάθεσης του πρώτου
εδαφίου και κατόπιν προσκόµισης των απαιτούµενων δι-
καιολογητικών πληρωµής από το µέσο µετάδοσης, κα-
θώς και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εκ µέρους του
αναδόχου διαφηµιστικών υπηρεσιών.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.1.2021.

Άρθρο 79
Εντολές ανάθεσης καταχώρισης διαφηµιστικών και
λοιπών µηνυµάτων του Δηµοσίου - Προσθήκη παρ. 4

στο άρθρο 7 του π.δ. 261/1997

1. Στο άρθρο 7 του π.δ. 261/1997 (Α΄ 186) προστίθεται
παρ. 4 ως εξής: 

«4. Οι εντολές ανάθεσης καταχώρισης δύναται να
πραγµατοποιούνται και από τους αναδόχους διαφηµιστι-
κών υπηρεσιών για λογαριασµό και κατ’ εντολή της ανα-
θέτουσας αρχής. Η εξόφληση των υπηρεσιών καταχώρι-
σης πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τις αναθέτου-
σες αρχές σε συνέχεια των εντολών ανάθεσης του πρώ-
του εδαφίου και κατόπιν προσκόµισης όλων των απαι-
τούµενων δικαιολογητικών πληρωµής από το µέσο µετά-
δοσης, καθώς και της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εκ µέ-
ρους του αναδόχου διαφηµιστικών υπηρεσιών.»

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.1.2021.

Άρθρο 80
Διαµόρφωση τιµοκαταλόγου και τελικών τιµών - 
Εξουσιοδοτική διάταξη - Τροποποίηση της παρ. 3

του άρθρου 6 του π.δ. 261/1997

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 261/1997
(Α΄186) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«3. Κάθε Σεπτέµβριο, οι ενδιαφερόµενες τηλεοπτικές
και ραδιοφωνικές επιχειρήσεις υποβάλλουν στις αρµό-
διες υπηρεσίες των Υπουργείων τιµοκατάλογο, στον ο-
ποίο αναφέρουν αναλυτικά τις τιµές µονάδος διαφηµι-
στικού χρόνου ανά ζώνη τηλεθέασης ή ακροαµατικότη-
τας που προτίθενται να εφαρµόσουν για τη µετάδοση
διαφηµιστικών και άλλων συναφών µηνυµάτων των φο-
ρέων του Δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
για το επόµενο έτος. Η υποβολή του τιµοκαταλόγου αυ-
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τού επέχει θέση πρόσκλησης προς σύναψη συµβάσεων
µετάδοσης βάσει των εκεί αναφερόµενων τιµών και είναι
απαραίτητη για τη νόµιµη σύναψη οποιασδήποτε τέτοιας
σύµβασης. Ο τιµοκατάλογος αυτός διαβιβάζεται σε όλα
τα εποπτευόµενα από τον αρµόδιο Υπουργό δηµόσια νο-
µικά πρόσωπα. Με απόφαση του αρµόδιου για τη Γενική
Γραµµατεία Επικοινωνίας και Ενηµέρωσης Υπουργού
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και ειδικότερα
για τη  διαµόρφωση του τιµοκαταλόγου και των τελικών
τιµών που θα τύχουν αποδοχής για την ανάθεση υπηρε-
σιών µετάδοσης βάσει τιµοκαταλόγου.»

Άρθρο 81
Συµβάσεις ανάθεσης έργου και παροχής ανεξάρτητων

υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. 

Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169),
στο πρώτο εδάφιο προστίθεται η δυνατότητα ανάθεσης
έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών και για την
προβολή, µετάδοση και εκµετάλλευση ραδιοφωνικού,
τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος για την εκπλήρω-
ση των σκοπών και της αποστολής της ΕΡΤ Α.Ε., στο
δεύτερο εδάφιο προστίθεται πρόβλεψη ώστε οι ανωτέ-
ρω αναθέσεις και παροχές να συνάδουν µε τα όρια του
εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµο-
σιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και η παρ. 5 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«5. Επιτρέπεται, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συµβού-
λου, και αφού έχει προηγηθεί σχετική δηµόσια προκήρυ-
ξη στον ιστότοπο της εταιρείας, η ανάθεση έργου ή πα-
ροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την πα-
ρουσίαση ή την προβολή ή την µετάδοση ή την εκµετάλ-
λευση ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊ-
όντος για την εκπλήρωση των σκοπών και της αποστο-
λής της εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου και του Καταστατικού της. Οι αναθέσεις και
οι παροχές αυτές γίνονται µε όρους χρηστής διαχείρι-
σης, απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας, στο πλαίσιο
ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, και εφόσον αυτές συ-
νάδουν µε τα όρια του εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθε-
σµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), α-
φορούν δε σε πρόγραµµα που ενισχύει το παραγόµενο
και παρεχόµενο πρόγραµµα από το προσωπικό της ΕΡΤ
Α.Ε. και στοχεύουν στην ενδυνάµωση της εγχώριας πα-
ραγωγής και των συντελεστών της. Στις συµβάσεις της
παρούσας παραγράφου, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, της περ. β΄ της παρ. 2
και των παρ. 3 και 6 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997
(Α΄206).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 82
Ανακατανοµή πιστώσεων του Ταµείου 

Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα
από αιτιολογηµένη πρόταση του αρµόδιου διατάκτη και
σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρε-
σιών του φορέα του, δύναται να γίνονται µεταφορές µε-
ταξύ µειζόνων κατηγοριών δαπανών εντός του προϋπο-
λογισµού του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης.
Ειδικότερα για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύ-

σεων είναι δυνατή η µεταφορά πιστώσεων µεταξύ µειζό-
νων κατηγοριών δαπανών ενός φορέα της Κεντρικής Δι-
οίκησης, εντός του ορίου πιστώσεων του φορέα για κάθε
σκέλος (εθνικό - συγχρηµατοδοτούµενο) χωριστά, µε α-
πόφαση του αρµόδιου διατάκτη, κατόπιν σύµφωνης γνώ-
µης του προϊσταµένου οικονοµικών υπηρεσιών του φο-
ρέα του.

Oι πιστώσεις του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότη-
τας δύνανται να ανακατανέµονται κατά το δεύτερο εδά-
φιο, µόνο εντός του ορίου πιστώσεων εκάστου φορέα
της Κεντρικής Διοίκησης για το Ταµείο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας.»

2. Η περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014
τροποποιείται ως προς την αναφορά σε Α.Λ.Ε. (Αριθµό
Λογαριασµού Εσόδου) αντί Κ.Α.Ε. (Κωδικού Αριθµού Ε-
ξόδου), στην ίδια περίπτωση προστίθεται δεύτερο εδά-
φιο και η περ. δ΄ διαµορφώνεται ως εξής:

«δ. Η µεταφορά πιστώσεων από έναν φορέα της Κε-
ντρικής Διοίκησης σε άλλον φορέα της Κεντρικής Διοί-
κησης, για την υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων, προκειµένου να αντιστοιχηθούν οι πιστώ-
σεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων στις
δεσµεύσεις ανά φορέα, τοµέα και Α.Λ.Ε., µε τα οριζόµε-
να στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων και Μελετών που
εκδίδονται κατά τη διάρκεια του έτους. Οι µεταφορές
αυτές δύνανται να πραγµατοποιούνται και µετά την 31η
Δεκεµβρίου κάθε έτους για την έκδοση των σχετικών
συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4270/2014 τροπο-
ποιείται το τρίτο εδάφιο µε την προσθήκη της εξαίρεσης
για το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, προστίθε-
νται τέταρτο και πέµπτο εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«2. Η ετήσια πίστωση για κάθε έργο ή µελέτη που κα-
θορίζεται µε τη Συλλογική Απόφαση Έργων ή Μελετών,
δύναται να ανακατανέµεται στα έργα που έχουν περιλη-
φθεί στην εν λόγω Συλλογική Απόφαση. Η ανακατανοµή
αυτή πραγµατοποιείται µε απόφαση του αρµόδιου Υ-
πουργού ή του αρµόδιου οργάνου των φορέων της Γενι-
κής Κυβέρνησης ή άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου
που ορίζεται ως διατάκτης για τη Συλλογική Απόφαση.
Με όµοια απόφαση είναι δυνατόν να ανακατανέµονται ε-
γκεκριµένες πιστώσεις έργων µεταξύ ΣΑ του ίδιου δια-
τάκτη τόσο εντός του συγχρηµατοδοτούµενου όσο και
εντός του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε., υπό την προϋπό-
θεση ότι δεν µεταβάλλεται το άθροισµά τους κατά κατη-
γορία (εθνικό/συγχρηµατοδοτούµενο), εξαιρουµένων
των εγκεκριµένων πιστώσεων των έργων του Ταµείου Α-
νάκαµψης και Ανθεκτικότητας. Οι πιστώσεις για τα έργα
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας δύνανται να
ανακατανέµονται αποκλειστικά εντός του ορίου των ε-
γκεκριµένων πιστώσεων για το Ταµείο Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας.
Οι εµπλεκόµενοι φορείς υποβάλλουν, µέχρι και την

31η Δεκεµβρίου κάθε έτους, στην αρµόδια διεύθυνση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αίτηµα ανακατα-
νοµής των πιστώσεων, προκειµένου να εκδοθεί η απόφα-
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ση του Υπουργού Οικονοµικών της περ. δ΄ της παρ. 5
του άρθρου 71.»

Άρθρο 83
Χρηµατοδότηση έργων και προγραµµάτων του Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4772/2021 (Α΄ 17),
το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, προκειµένου να προ-
βλεφθεί η χρηµατοδότηση του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέσω
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για
το οικονοµικό έτος 2022 και να αφαιρεθεί η αναφορά
στον ειδικό φορέα, σε βάρος του οποίου εγγράφονται οι
πιστώσεις, προστίθενται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέ-
µπτο εδάφια και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:

«1. H υλοποίηση των έργων και προγραµµάτων, τα ο-
ποία εντάσσονται στο χρηµατοδοτικό σκέλος των επιχο-
ρηγήσεων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηµατοδοτείται από τον Κρα-
τικό Προϋπολογισµό µέσω του εθνικού σκέλους του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Η ψήφιση και εγ-
γραφή των απαιτούµενων πιστώσεων διενεργείται στο
υποσύνολο του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε., που δηµι-
ουργείται προς τον σκοπό αυτό, ως «Εθνικό Π.Δ.Ε. - Τα-
µείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας». Μέχρι την προ-
σαρµογή των σχετικών ηλεκτρονικών εφαρµογών του Ο-
λοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονο-
µικής Πολιτικής, προκειµένου να είναι δυνατή, µέσω αυ-
τού, η διακριτή παρακολούθηση των πιστώσεων του Τα-
µείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, δηµιουργούνται,
αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ειδικοί φορείς στο ε-
θνικό σκέλος εκάστου φορέα του προϋπολογισµού και
αποκλειστικά και µόνο για τον Κρατικό Προϋπολογισµό
του οικονοµικού έτους 2022. Οι δαπάνες οικονοµικού έ-
τους 2021 εµφανίζονται απολογιστικά στους νέους ειδι-
κούς φορείς που δηµιουργούνται κατά το δεύτερο εδά-
φιο.»

2. Η παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4772/2021, για τις πι-
στώσεις των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτι-
κότητας, αντικαθίσταται ως εξής: 

«6. Η εγγραφή των πιστώσεων κάθε έργου και προ-
γράµµατος για το έτος ένταξης προτείνεται µε την Από-
φαση Ένταξης του έργου, λαµβανοµένου υπόψη του ο-
ρίου πιστώσεων Συλλογικής Απόφασης Ταµείου Ανάκαµ-
ψης (Σ.Α.Τ.Α.) του Φορέα, ενώ για τα επόµενα έτη γίνε-
ται µε πρόταση του Φορέα Χρηµατοδότησης, κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του αρµόδιου υπουργού για την Ειδι-
κή Υπηρεσία Συντονισµού Ταµείου Ανάκαµψης.»

Άρθρο 84
Ρύθµιση θεµάτων ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών

του Δηµοσίου - Τροποποίηση του άρθρου 91
του ν. 4270/2014

Στο άρθρο 91 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), η περ. β) της
παρ. 7 αντικαθίσταται, προστίθεται νέα παρ. 8 και οι παρ.
7 και 8 διαµορφώνονται ως εξής:

«7. Με όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται: α) η
διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωµής
των δαπανών του Δηµοσίου, τα αρµόδια όργανα, η ευθύ-
νη αυτών, ο τύπος των ενταλµάτων, τα τηρούµενα βιβλία

και στοιχεία, ως και κάθε άλλο σχετικό θέµα,
β) οι άλλοι τίτλοι πληρωµής, µε τους οποίους πληρώ-

νονται οι σταθερές και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτή-
ρα δαπάνες, καθώς και οι ειδικές δαπάνες που εξαιρού-
νται από την άσκηση ελέγχου των Δηµοσιονοµικών Υπη-
ρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) και οι οποίες
υπόκεινται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται: α) οι σταθερές και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτή-
ρα δαπάνες κατά Αναλυτικό Λογαριασµό Εξόδων
(Α.Λ.Ε.) και β) οι ειδικές δαπάνες που εξαιρούνται από
την άσκηση ελέγχου των Δ.Υ.Ε.Ε. και πληρώνονται µε
άλλους τίτλους πληρωµής, υποκείµενες στον κατασταλ-
τικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

Άρθρο 85
Ρυθµίσεις για τους υπολόγους Χρηµατικών

Ενταλµάτων Προπληρωµής - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 101 του ν. 4270/2014

Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4270/2014 (Α΄143)
τροποποιείται, προκειµένου να εξειδικευθούν οι υπάλλη-
λοι στο όνοµα των οποίων δεν επιτρέπεται η έκδοση
Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής, και η παρ. 1
διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. στο όνοµα υπαλ-
λήλων που υπηρετούν σε διευθύνσεις ή τµήµατα οικονο-
µικής διαχείρισης και ειδικότερα σε υπαλλήλους που ε-
µπλέκονται στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωµής
δαπανών ή διαχειρίζονται χρήµατα και αξίες του Δηµοσί-
ου, εκτός αν πρόκειται για δαπάνες µετακινήσεως αυτών
και για έξοδα διακινήσεως του µηχανογραφικού υλικού
εισπράξεως και πληρωµών.»

Άρθρο 86
Ρυθµίσεις για τους διαχειριστές Παγίων Προκαταβο-

λών - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 109 
του ν. 4270/2014

Στην παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο, προκειµένου να εξει-
δικευθούν οι υπάλληλοι στους οποίους δεν επιτρέπεται
η ανάθεση της διαχείρισης πάγιων προκαταβολών, και η
παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών ανατίθε-
ται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του εξουσιο-
δοτηµένου από αυτόν οργάνου, σε µόνιµους δηµόσιους
πολιτικούς υπαλλήλους ή στρατιωτικούς εν γένει, µε την
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του ν. 419/1976.
Αν στην υπηρεσία όπου έχει συσταθεί πάγια προκατα-

βολή δεν υπηρετεί µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος, υπόλο-
γος διαχειριστής ορίζεται ο προϊστάµενος αυτής, εφό-
σον αυτός είναι µόνιµος ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
Σε περίπτωση απουσίας του διαχειριστή, ο αρµόδιος

Υπουργός µπορεί να ορίζει αναπληρωτή διαχειριστή, ο
οποίος ευθύνεται µόνο για τις διαχειριστικές πράξεις
που διενεργεί κατά τον χρόνο της αναπλήρωσης.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της διαχείρισης παγίων

προκαταβολών σε υπαλλήλους που υπηρετούν σε διευ-
θύνσεις ή τµήµατα οικονοµικής διαχείρισης και ειδικότε-
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ρα σε υπαλλήλους που εµπλέκονται στη διαδικασία εκ-
καθάρισης και πληρωµής δαπανών.»

Άρθρο 87
Ρυθµίσεις για τη µετακίνηση των στελεχών των Ενό-

πλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας

Στο άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), α) διαγράφεται στο πρώτο ε-
δάφιο η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσµίας», β)
διαγράφεται το τρίτο εδάφιο και το άρθρο 15 διαµορφώ-
νεται ως εξής:  

«Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας,
Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρισµού, καθορίζονται το ύ-
ψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπα-
νών µετακίνησης εσωτερικού και η αποζηµίωση εκπαί-
δευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των
Σωµάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού
διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, εξακολουθεί
να ισχύει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο που καθορί-
ζει τον τρόπο αποζηµίωσης των µετακινήσεων των ανω-
τέρω στελεχών.»

Άρθρο 88
Επέκταση της χορήγησης της τιµητικής παροχής του

άρθρου 95 του ν. 4714/2020

Στο άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) προστίθεται
παρ. 4 ως εξής:

«4. Από 1ης.8.2020, το παρόν ισχύει και για τους δόκι-
µους έφεδρους αξιωµατικούς, τους έφεδρους αξιωµατι-
κούς, τους ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωµατικούς,
τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων, καθώς και τους υ-
πηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που έ-
λαβαν την ελληνική υπηκοότητα.
Για την κρίση του δικαιώµατος των υπηρετησάντων

στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου προσκοµίζονται πιστο-
ποιητικό στρατολογικής κατάστασης και βεβαίωση από
την Εθνική Φρουρά, µε την οποία πιστοποιείται ότι ενε-
πλάκησαν µε οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα της
χρονικής περιόδου από 20.7.1974 έως 20.8.1974 ή συµ-
µετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην
Τηλλυρία και τη Λευκωσία ή το 1967 στην Κοφίνου και
τους Αγίους Θεοδώρους, κατά περίπτωση.
Αιτήσεις που εκκρεµούν σε οποιοδήποτε στάδιο, εξε-

τάζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.»   

Άρθρο 89
Ενσωµάτωση κριτηρίων του Φόρουµ Επιζήµιων 

Φορολογικών Πρακτικών (Forum on Harmful Tax Prac-
tices, FHTP) του Οργανισµού Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την 
απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος των κερδών
επιχείρησης από την εκµετάλλευση ευρεσιτεχνίας - 
Αντικατάσταση του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013

1. Το άρθρο 71Α του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 71Α
Κίνητρα ευρεσιτεχνίας

1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την εκµετάλλευση
ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισµένης στο όνοµά της,
που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον
φόρο εισοδήµατος για έως τρεις (3) συνεχόµενες χρή-
σεις, αρχής γενοµένης από τη χρήση µέσα στην οποία
πραγµατοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα κέρδη αυτά. Η
απαλλαγή χορηγείται µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει
σύνδεση µε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που
πραγµατοποιήθηκαν από την επιχείρηση για την ανάπτυ-
ξη της ευρεσιτεχνίας. 

2. Το ποσό της απαλλαγής προκύπτει ως ακολούθως:
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Ο αριθµητής δύναται να προσαυξάνεται κατά ποσοστό
τριάντα τοις εκατό (30%), µε την προϋπόθεση ότι δεν υ-
περβαίνει το ποσό των συνολικών δαπανών έρευνας και
ανάπτυξης. 

3. Για την εφαρµογή του παρόντος δίνονται οι ακόλου-
θοι ορισµοί: 
α. «Ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισµένη»: Αυτή για

την οποία έχει απονεµηθεί δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που
εµπίπτει σε µία (1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες περι-
πτώσεις:
αα) «Ευρωπαϊκό Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας», που χορη-

γείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωµάτων Ευρεσι-
τεχνίας και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα.
αβ) «Δίπλωµα Ευρεσιτεχνίας» κατοχυρωµένο στον

Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), αποκλειο-
µένων των Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας
(Π.Υ.Χ.), το οποίο έχει, επίσης, κατοχυρωθεί σε ένα ακό-
µη κράτος, το οποίο:

i) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Διπλω-
µάτων Ευρεσιτεχνίας ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυ-
τής, ή 

ii) είναι µέλος του Ο.Ο.Σ.Α. ή σε καθεστώς υποψήφιας
προς ένταξη χώρας ή σε καθεστώς ενισχυµένης δέσµευ-
σης.
Προϋπόθεση για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδή-

µατος είναι τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας να είναι σε ισχύ
τουλάχιστον µέχρι την τελευταία ηµέρα της χρήσης για
την οποία ζητείται η απαλλαγή.
β. «Επιλέξιµες δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το

ποσό των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες
πραγµατοποιούνται, κατά το τρέχον και τα προηγούµενα
φορολογικά  έτη από την ίδια την επιχείρηση ή έχουν α-
νατεθεί σε τρίτα, µη συνδεδεµένα µε την επιχείρηση
πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ΄ του άρθρου 2 και
συνδέονται άµεσα µε τη δηµιουργία, ανάπτυξη ή βελτίω-
ση της ευρεσιτεχνίας. 
γ. «Συνολικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης»: Το

σύνολο των επιλέξιµων και µη δαπανών έρευνας και α-
νάπτυξης, που συνδέονται άµεσα µε τη δηµιουργία, ανά-
πτυξη ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας και οι οποίες έχουν
πραγµατοποιηθεί κατά το τρέχον και τα προηγούµενα
φορολογικά έτη. Στην έννοια των µη επιλέξιµων δαπα-
νών περιλαµβάνονται οι δαπάνες απόκτησης της ευρεσι-
τεχνίας και οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης που έ-
χουν ανατεθεί σε τρίτα συνδεδεµένα µε την επιχείρηση
πρόσωπα, κατά την έννοια της περ. ζ΄ του άρθρου 2 και
οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τη δηµιουργία, ανάπτυξη
ή βελτίωση της ευρεσιτεχνίας.
δ. «Κέρδη από την εκµετάλλευση της ευρεσιτεχνίας»:

Το εισόδηµα που αποκτάται ως αντάλλαγµα για τη χρή-
ση ή το δικαίωµα χρήσης των δικαιωµάτων επί διπλωµά-
των ευρεσιτεχνίας, καθώς και τα έσοδα από την πώληση
των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, µετά την αφαίρεση των
επιλέξιµων δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη, που ανα-
λογούν στα εισοδήµατα αυτά και τα οποία πραγµατοποι-
ήθηκαν το τρέχον φορολογικό έτος. Επίσης, ως κέρδη α-
πό την εκµετάλλευση της ευρεσιτεχνίας νοούνται και τα
κέρδη από την πώληση προϊόντων παραγωγής της επι-
χείρησης, ανεξάρτητα εάν αυτά παρήχθησαν σε εγκατα-
στάσεις της ίδιας της επιχείρησης ή τρίτων, για την ο-
ποία χρησιµοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, κατά το µέρος που
αναλογούν στη χρήση του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.

4. Το ποσό της απαλλαγής, το οποίο υπολογίζεται
σύµφωνα µε την παρ. 2, εµφανίζεται σε ειδικό λογαρια-

σµό αποθεµατικού και υπόκειται σε φορολογία µε τις γε-
νικές διατάξεις του Κώδικα, κατά το µέρος που διανέµε-
ται ή κεφαλαιοποιείται κάθε φορά.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι φορείς
πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, τα κριτήρια χαρακτηρι-
σµού των επιλέξιµων και µη δαπανών, σύµφωνα µε τις
γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραµµές του
Ο.Ο.Σ.Α., οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε
άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου. 

6. Με απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίνεται η υπαγωγή
της επιχείρησης στο παρόν άρθρο για τα συγκεκριµένα
κέρδη από την εκµετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, µετά α-
πό αίτηση που υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»  

2. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή στα έσοδα που
πραγµατοποιούνται τα φορολογικά έτη που αρχίζουν α-
πό την 1η Ιανουαρίου 2022 και µετά. 

Άρθρο 90
Καθορισµός ανώτατων ορίων στα επιβαλλόµενα 

πρόστιµα και εναρµόνιση της διαδικασίας επιβολής και
κοινοποίησης µε τα λοιπά πρόστιµα του Κώδικα

Φορολογικής Διαδικασίας - Τροποποίηση 
του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013  

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013
(Α΄170, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Κ.Φ.Δ.): α)
στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περ. α΄ καθορίζονται
ανώτατα όρια στα επιβαλλόµενα πρόστιµα, β) στην περ.
β΄ εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις επιβολής του προστί-
µου και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. α) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, µετά από το
πέρας του οριζόµενου από τις σχετικές διατάξεις του
ν.  4308/2014 (Α΄ 251) χρόνου κατάρτισης των χρηµατο-
οικονοµικών καταστάσεων, ότι η ελεγχόµενη οντότητα
δεν τήρησε τα προβλεπόµενα από τις σχετικές διατάξεις
λογιστικά αρχεία (βιβλία), επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε
το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από
επιχειρηµατική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόµενο έ-
τος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω, όπως αυτά
προκύπτουν από τον µέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων
µε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος των τριών (3)
τελευταίων φορολογικών ετών, µη συµπεριλαµβανοµέ-
νου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσµία
υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήµα-
τος.
Το πρόστιµο αυτό δεν µπορεί να είναι κατώτερο των

δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, ε-
φόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών
βιβλίων ή των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά ελεγ-
χόµενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης δι-
πλογραφικών βιβλίων, ούτε µπορεί να είναι ανώτερο του
τριπλάσιου του κατά περίπτωση κατώτερου προστίµου.
Σε περίπτωση µη υποβολής έστω και µίας από τις δη-

λώσεις φορολογίας εισοδήµατος των τριών (3) τελευταί-
ων φορολογικών ετών παρά την ύπαρξη σχετικής υπο-
χρέωσης, το πρόστιµο υπολογίζεται µε βάση τον µέσο ό-
ρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν
µπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα χιλιάδων (30.000)
ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπό-
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χρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων και των πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά ελεγχόµενο έτος, εφόσον
πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων,
ούτε µπορεί να είναι ανώτερο του τριπλάσιου του κατά
περίπτωση κατώτερου προστίµου. Για τους σκοπούς του
παρόντος άρθρου, ως µη τήρηση των λογιστικών αρχεί-
ων (βιβλίων) λογίζεται και η µη ενηµέρωση των λογιστι-
κών αρχείων (βιβλίων) µετά από το πέρας του οριζόµε-
νου από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4308/2014 χρόνου
κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Για την εφαρµογή του παρόντος, η µη επίδειξη για ο-

ποιονδήποτε λόγο µετά από πρόσκληση του άρθρου 14
των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) στον φορολογικό έ-
λεγχο εξισώνεται µε µη τήρηση αυτών.
Το πρόστιµο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλε-

ται, εφόσον η µη τήρηση ή ενηµέρωση δεν επηρεάζει τη
συµµόρφωση µε τις φορολογικές υποχρεώσεις και την
υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον µε οποιοδή-
ποτε πρόσφορο µέσο είναι δυνατός ο προσδιορισµός
της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογι-
κών υποχρεώσεων. 
β) Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια µερικού ε-

πιτόπιου ελέγχου πρόληψης της παρ. 7 του άρθρου 25
διαπιστώνεται, ότι η ελεγχόµενη οντότητα δεν διαφύλα-
ξε ή δεν προσκόµισε ύστερα από πρόσκληση του άρθρου
14 φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς (Φ.Η.Μ.)
και φορολογικές µνήµες και αρχεία που δηµιουργούν οι
Φ.Η.Μ., επιβάλλεται αναλόγως το πρόστιµο της περ. α),
εκτός εάν πριν την έκδοση της σχετικής εντολής ελέγ-
χου έχει δηλωθεί απώλεια των Φ.Η.Μ..»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54Ε του
ν. 4174/2013 τροποποιείται, προκειµένου να εναρµονι-
στεί η διαδικασία επιβολής και κοινοποίησης του προστί-
µου της παρ. 1 µε τα υπόλοιπα πρόστιµα του ίδιου Κώδι-
κα, και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του
προστίµου της παρ. 1, ο φορολογούµενος ή το ευθυνό-
µενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων να υποβάλει εν-
δεχόµενες αντιρρήσεις του, κατ’ εφαρµογή της παρ. 4
του άρθρου 62. Η πράξη επιβολής προστίµου εκδίδεται
κατ’ ανάλογη εφαρµογή των οριζοµένων στο άρθρο 28.»

3. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013, ό-
πως τροποποιούνται µε τις παρ. 1 και 2 του παρόντος,
καταλαµβάνουν και υποθέσεις για τις οποίες µέχρι τις
29.11.2021 δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβο-
λής προστίµου.

Άρθρο 91
Μη εφαρµογή ανώτατων ορίων στα επιβαλλόµενα 

πρόστιµα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης
ή επέµβασης στη λειτουργία των φορολογικών 

ηλεκτρονικών µηχανισµών (Φ.Η.Μ.) - Τροποποίηση
του άρθρου 54 ΣΤ του ν. 4174/2013 

1. Η υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 54
ΣΤ του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) τροποποιείται, προκειµέ-
νου να προβλεφθεί εξαίρεση από την εφαρµογή των α-
νωτάτων ορίων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 Ε,
και διαµορφώνεται ως εξής:

«αα) όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-
χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού, ε-
πιβάλλεται αναλόγως το ποσό του προστίµου που προ-
βλέπεται στα τρία πρώτα εδάφια της περ. α΄ της παρ. 1

του άρθρου 54Ε, χωρίς να εφαρµόζονται τα ανώτατα ό-
ρια της ίδιας ως άνω περίπτωσης,».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013, όπως
τροποποιείται µε την παρ. 1 του παρόντος, καταλαµβά-
νει και υποθέσεις για τις οποίες µέχρι τις 29.11.2021 δεν
έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις επιβολής προστίµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 92
Δηµιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου -

αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ

1. Στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, στη θέση των χρήσεων του
πέµπτου εδαφίου της παρ. 1.Α.β. της υπ. αριθµ.
67564/2332/11.4.1996 απόφασης του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
(Δ΄ 1061/1996, Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Δήµου Υµητ-
τού Περιφέρειας Αττικής), δηµιουργούνται χώροι διοίκη-
σης και ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο µε την ονοµα-
σία «Ανδρέας Λεντάκης». Στο ακίνητο, συνολικής έκτα-
σης 154.797,34 τ.µ., όπως αυτό εµφαίνεται στον σχετικό
πρωτότυπο χρωµατιστό χάρτη κλίµακας 1:5000, ο οποί-
ος θεωρήθηκε από τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Το-
πογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, και του οποίου αντίτυπο σε φωτο-
σµίκρυνση δηµοσιεύεται ως Παράρτηµα Α΄ στον παρό-
ντα, επιτρέπονται οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρή-
σεων: (α) πολεοδοµικό κέντρο, όπως αυτή προσδιορίζε-
ται στο άρθρο 4 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), και (β) ελεύ-
θεροι χώροι - αστικό πράσινο, όπως αυτοί προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 7 του π.δ. 59/2018.

2. Για την εξειδίκευση των χρήσεων της παρ. 1 και τον
καθορισµό όρων και περιορισµών δόµησης, καταρτίζεται
και εγκρίνεται Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, σύµφωνα µε
το άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), υπό τους εξής ει-
δικότερους όρους: 

(α) Από το σύνολο της έκτασης του ακινήτου, ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) διατίθεται για τη χρήση «Ε-
λεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο», σύµφωνα µε τις ειδι-
κές χρήσεις του άρθρου 7 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114) και
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τη χρήση πολεο-
δοµικού κέντρου του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018.

(β) Στη ζώνη που θα αναπτυχθεί η χρήση πολεοδοµι-
κού κέντρου:

(β1) Επιτρέπονται οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις του
άρθρου 4 του π.δ. 59/2018: διοίκηση, κοινωνική πρόνοια,
µικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι,
πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι συνάθροισης κοινού,
συνεδριακά κέντρα, κέντρα έρευνας, εστίαση, αναψυ-
κτήρια, στάθµευση (κτίρια - γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι
3,5 τόνους κοινής χρήσης, µοτοσικλετών και ποδηλά-
των, γωνιές ανακύκλωσης.

(β2) Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι ανέρχο-
νται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).

(β3) Ο µέσος συντελεστής δόµησης ορίζεται σε 1,80,
το µέγιστο ποσοστό κάλυψης σε εξήντα τοις εκατό
(60%) και το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος σε είκοσι οκτώ
(28) µέτρα.

(γ) Στη ζώνη του ακινήτου, όπου θα αναπτυχθεί η χρή-
ση «Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο», επιτρέπεται η
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ειδική χρήση «πολιτιστικές εγκαταστάσεις» για τα υφι-
στάµενα κτίρια που θα κριθούν διατηρητέα.

3. Η αποµάκρυνση της ΠΥΡΚΑΛ κατά το  δεύτερο εδά-
φιο της παρ. 1.Γ. της υπ. αριθµ. 67564/2332/11.4.1996 α-
πόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δηµοσίων Έργων (Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Δήµου Υ-
µηττού Περιφέρειας Αττικής), καθίσταται άµεση.

4. Η κατά την παρ. 1 δηµιουργία χώρων διοίκησης και
ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου µε την ονοµασία
«Ανδρέας Λεντάκης» εξυπηρετεί σκοπό δηµόσιας ωφέ-
λειας, για την εκπλήρωση του οποίου επιτρέπεται η ανα-
γκαστική απαλλοτρίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων
(ν. 2882/2001, Α΄ 17). Κατά παρέκκλιση του άρθρου 15
του ν. 2882/2001, για την εκτίµηση της αξίας του απαλ-
λοτριούµενου ακινήτου και των επικειµένων του και ανε-
ξαρτήτως αν η απαλλοτριωθείσα έκταση υπάγεται ή όχι
στο σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας
των ακινήτων, λαµβάνονται υπόψη οι εκθέσεις δυο ανε-
ξάρτητων πιστοποιηµένων εκτιµητών, εγγεγραµµένων
στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών, οι οποίες ανατίθενται µε απόφαση της
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, στην
οποία και υποβάλλονται. 
Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των δύο εκθέσεων

των ανεξάρτητων εκτιµητών του δεύτερου εδαφίου, για
την εκτίµηση της αξίας του απαλλοτριούµενου ακινήτου,
λαµβάνεται υπόψη από το αρµόδιο δικαστήριο, ο µέσος
όρος της αξίας που προκύπτει από τις σχετικές εκθέσεις.

Άρθρο 93
Δηµιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής

στο Μάτι του Δήµου Μαραθώνα 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συµβουλίου
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), επιτρέπεται η µε ή χωρίς αντάλλαγµα
κατά χρήση παραχώρηση στο Δηµόσιο ή στον Δήµο Μα-
ραθώνα, του ακινήτου µε Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµα-
τολογίου (ΚΑΕΚ) 051015309025/0/0, εµβαδού 128.976
τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Μάτι» Αγίου Ανδρέα του
Δήµου Μαραθώνα, όπως αυτό εµφαίνεται στο Κτηµατο-
λογικό Φύλλο του Κτηµατολογικού Γραφείου Αττικής,
µετά των επί αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γέ-
νει συστατικών των Παιδικών Εξοχών Οίκου Ναύτου
(Π.Ε.Ο.Ν.). Η ανωτέρω κοινή απόφαση εγγράφεται, ατε-
λώς, στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο. Αποκλειστικός
σκοπός της παραχώρησης είναι η αποκατάσταση και α-
ναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και η δηµιουργία
και λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου, κοινόχρη-
στου χώρου δασικής αναψυχής για τους κατοίκους της
περιοχής και τους επισκέπτες της, το αργότερο µέχρι τις
30.11.2022. Ενόψει του σκοπού της παραχώρησης για α-
ποκλειστική αξιοποίηση του ακινήτου προς αποκατάστα-
ση του περιβάλλοντος και δηµιουργία χώρου δασικής α-
ναψυχής, προστατευόµενου από τη δασική νοµοθεσία, η
έκταση αυτή εξαιρείται από την εφαρµογή του άρθρου
41 του ν. 998/1979 (Α΄289), πλην της περίπτωσης κατα-
στροφής ή αλλοίωσης της δασικής βλάστησης και της
διάθεσης ή χρήσης της έκτασης για διαφορετικό προορι-
σµό. Σε περίπτωση που η απόφαση παραχώρησης προ-
βλέπει την καταβολή ανταλλάγµατος, αυτό συµψηφίζε-

ται µε το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται από
τον παραχωρησιούχο για την αναβάθµιση του φυσικού
περιβάλλοντος, την εκτέλεση των έργων και κατασκευ-
ών για τη λειτουργία του χώρου υπαίθριας δασικής ανα-
ψυχής και τη φύλαξη και συντήρηση του ακινήτου και
των εγκαταστάσεών του. 

2. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται, µε ευθύνη και
δαπάνες του, να συντηρεί και να βελτιώνει τη δασική
βλάστηση του ακινήτου, να διαχειρίζεται και να φυλάσ-
σει την έκταση αυτή, σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία.
Η παραβίαση του σκοπού της παραχώρησης, η χρήση
του ακινήτου για σκοπό άλλον από τον προβλεπόµενο
στο παρόν, καθώς και η µεταβολή του δασικού του χαρα-
κτήρα µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης
και της χρήσης του για διηµέρευση ή διαµονή προσώπων
στον χώρο υπαίθριας αναψυχής, επάγεται την ανάκληση
της παραχώρησης. Όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο
διαπιστώνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρµόδιας
δασικής αρχής. Από τη δηµοσίευση της κοινής απόφα-
σης του τρίτου εδαφίου, ο παραχωρησιούχος υποχρεού-
ται να αποδώσει το ακίνητο στον e-ΕΦΚΑ σε κατάσταση
που να εξυπηρετεί τη φύση και τον προορισµό του, απο-
καθιστώντας κάθε ζηµία που έχει προκληθεί σε αυτό συ-
νεπεία της µετατροπής της χρήσης του ή της αλλοίωσης
της φύσης του. Σε περίπτωση ανάκλησης της παραχώρη-
σης, ο e-ΕΦΚΑ δύναται να παραχωρεί το ακίνητο, σύµ-
φωνα µε την περ. στ΄ του άρθρου 50 του ν. 4430/2016
(Α΄ 205), υπό τον όρο της µη µεταβολής του προορισµού
και της φύσης της έκτασης, η οποία υπόκειται στην προ-
στασία και τους περιορισµούς της δασικής νοµοθεσίας
και διατηρεί στο ακέραιο τον δασικό της χαρακτήρα.

3. Στον υπό οργάνωση χώρο υπαίθριας δασικής ανα-
ψυχής επιτρέπεται η εκτέλεση των έργων και κατασκευ-
ών της παρ. Δ΄ της υπ’ αριθµ. 66102/970/1995 απόφασης
του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 170) µε εξαίρεση τις περ. 8,
15 και 16 και µε βάση τις αρχές της αρχιτεκτονικής του
τοπίου, τον βαθµό αντοχής του φυσικού περιβάλλοντος
για δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής και την προ-
στασία και βελτίωση των συνθηκών διατήρησης του φυ-
σικού περιβάλλοντος. Δεδοµένης της γειτνίασης του α-
κινήτου µε τον αστικό ιστό, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση
για λόγους ασφαλείας η περίφραξη αυτού, καθώς και η
εγκατάσταση φωτισµού. Επιτρέπεται η εγκατάσταση µι-
κρών ξύλινων λυόµενων οικηµάτων για χρήση ως ανα-
ψυκτηρίων, επιτρεπόµενης της λειτουργίας τους και µε-
τά τη δύση του ηλίου, υπό την επίβλεψη του παραχωρη-
σιούχου. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτήν αποτε-
λούν έσοδα του παραχωρησιούχου και διατίθενται για
τις ανάγκες φύλαξης και συντήρησης της έκτασης και
των έργων και κατασκευών της. 

4. Για την ταχύτατη αποκατάσταση και αναβάθµιση
του φυσικού περιβάλλοντος του ακινήτου και για την ε-
ντεύθεν απόδοσή του στο κοινό για τη χρήση για την ο-
ποία αυτό προορίζεται, ο παραχωρησιούχος έχει την ι-
διότητα του αναδόχου αποκατάστασης της παρ. 3 του
άρθρου 42 του ν. 998/1979, χωρίς να χρειάζεται η έκδο-
ση της προβλεπόµενης πράξης ορισµού. Ο ανάδοχος-
παραχωρησιούχος, µε δικές του δαπάνες: α) εκπονεί τη
µελέτη αποκατάστασης και αναβάθµισης του φυσικού
περιβάλλοντος της έκτασης, β) εκπονεί τη µελέτη οργά-
νωσης και λειτουργίας εντός του ακινήτου χώρου υπαί-
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θριας δασικής αναψυχής, σύµφωνα µε την παρ. 3 και τις
αναφερόµενες σε αυτή περιπτώσεις της παρ. Δ΄ της υπ’
αρ. 66102/970/1995 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας,
γ) υλοποιεί όσα έργα προβλέπονται από τη σχετική µε-
λέτη για την τεχνητή αποκατάσταση και αναβάθµιση του
περιβάλλοντος και δ) υλοποιεί όσα έργα και κατασκευές
προβλέπονται από τη σχετική µελέτη για την οργάνωση
και λειτουργία του χώρου δασικής αναψυχής. Η θεώρη-
ση και έγκριση των ανωτέρω µελετών, καθώς και η επί-
βλεψη εκτέλεσης των έργων της παρούσας από τον α-
νάδοχο και τον φορέα υλοποίησης του έργου διενεργού-
νται από την αρµόδια δασική αρχή. Σε περίπτωση που οι
ανωτέρω µελέτες δεν έχουν εγκριθεί κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, η θεώρηση και έγκρισή τους λαµ-
βάνει χώρα το αργότερο µέσα σε έναν (1) µήνα από την
υποβολή τους. 

5. Η υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και ανα-
βάθµισης του περιβάλλοντος λαµβάνει χώρα µε ευθύνη
του αναδόχου - παραχωρησιούχου αµέσως µετά από την
έγκριση της σχετικής µελέτης ή µετά από την έγκριση
αµφοτέρων των µελετών της παρ. 4, σε περίπτωση ταυ-
τόχρονης υποβολής τους, ή αµέσως µετά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος σε περίπτωση που υπάρχει ήδη ε-
γκεκριµένη η σχετική µελέτη ή οι µελέτες της παρ. 4. Το
αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγκριση της
µελέτης ή των µελετών, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
της παρούσας, άλλως το αργότερο µέσα σε τρεις (3) η-
µέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε περίπτω-
ση ήδη εγκεκριµένης µελέτης ή µελετών, η αρµόδια δα-
σική αρχή εγκαθιστά στο ακίνητο τον ανάδοχο και τον
φορέα εκτέλεσης των έργων αποκατάστασης και ανα-
βάθµισης του περιβάλλοντος, µε σχετικό πρωτόκολλο ε-
γκατάστασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την εκτέλεση
των έργων και κατασκευών για τη δηµιουργία του χώρου
δασικής αναψυχής. 

6. Ύστερα από την παραλαβή του έργου, πιστοποιείται
από την αρµόδια δασική αρχή, η ολοκλήρωση των εργα-
σιών αποκατάστασης και αναβάθµισης του φυσικού περι-
βάλλοντος, µε διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται το αρ-
γότερο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
παραλαβή. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης,
η αρµόδια δασική αρχή εκδίδει αµελλητί, άλλως το αρ-
γότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, πρωτόκολλο εγκατά-
στασης του φορέα υλοποίησης των έργων για τη δηµι-
ουργία χώρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, προκειµέ-
νου να εκτελεστούν τα έργα, οι κατασκευές και οι εργα-
σίες που προβλέπονται στην οικεία µελέτη. Σε περίπτω-
ση που υπάρχουν ήδη εγκεκριµένες µελέτες, εκδίδεται
µέσα στις ίδιες προθεσµίες απευθείας πρωτόκολλο ε-
γκατάστασης του φορέα υλοποίησης µόνο για την εκτέ-
λεση των οικείων έργων.

7. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αλλοίω-
σης στο φυσικό περιβάλλον µε υπαιτιότητα του αναδό-
χου ή του φορέα εκτέλεσης των έργων, εφαρµόζονται οι
κυρώσεις που προβλέπονται από τη δασική νοµοθεσία.

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της παρούσας, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι όροι
για την ανάθεση, εκτέλεση και παραλαβή του έργου α-
ποκατάστασης και αναβάθµισης του φυσικού περιβάλλο-
ντος και του έργου οργάνωσης και λειτουργίας του χώ-
ρου υπαίθριας δασικής αναψυχής, για την έγκριση των
οικείων µελετών, την παραλαβή των έργων από την αρ-
µόδια δασική υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων και των

σχετικών προθεσµιών έγκρισης, παραλαβής και έκδοσης
των οικείων διαπιστωτικών πράξεων για τη δηµιουργία
και απόδοση στο κοινό του χώρου δασικής αναψυχής,
καθώς και οι πάσης φύσεως αναγκαίες λεπτοµέρειες και
τα τεχνικά ζητήµατα που απαιτούνται για την εφαρµογή
της παρούσας. 

9. Το άρθρο 169 του ν. 4759/2020 (Α΄245) και η παρ. 4
του άρθρου 31 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137) καταργούνται.
Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή των
καταργούµενων διατάξεων του πρώτου εδαφίου καταρ-
γούνται αυτοδίκαια από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

Άρθρο 94 
Αναστολή είσπραξης και επιβολής κυρώσεων
για αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Δέλτα 

του Έβρου - Παράταση ισχύος προθεσµίας της παρ. 4
του άρθρου 122 του ν. 4495/2017 

Η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 122 του
ν. 4495/2017 (Α΄ 167), ως προς την έκδοση του προεδρι-
κού διατάγµατος για την προστασία της περιοχής του
Δέλτα Έβρου, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την
3η.11.2022.

Άρθρο 95
Παραχώρηση έκτασης Δήµου Παύλου Μελά

1. Δύναται, ύστερα από αίτηση δηµοτών ή κατοίκων
του Δήµου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
που υποβάλλεται στον δήµο µέσα σε αποκλειστική προ-
θεσµία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, να παραχωρηθεί σε αυτούς µε απόφαση του δηµο-
τικού συµβουλίου έκταση ενός αρτίου οικοπέδου υπό τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Κατέχουν αποδεδειγµένα αδιαλείπτως, συνυπολο-

γιζόµενου του χρόνου του δικαιοπαρόχου κατά την τε-
λευταία εικοσαετία και έως την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, έκταση κυριότητας του Δήµου Παύλου Μελά, στην
οποία έχει ανεγερθεί κτίσµα προ της 28ης.7.2011, για
χρήση αποκλειστικά κύριας κατοικίας,
β) Τα κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί έχουν υπαχθεί α-

πό τον κάτοχο έως την υποβολή της αίτησης στις διατά-
ξεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) ή προγενέστερου νόµου
περί τακτοποίησης αυθαιρέτων. 
γ) Η παραχώρηση γίνεται µε κριτήριο την πολεοδοµική

τακτοποίηση του οικείου δήµου και τον ορθολογικό πο-
λεοδοµικό σχεδιασµό της περιοχής προς εξασφάλιση
της λειτουργικότητας των οικισµών, µετά από αιτιολογη-
µένη απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου.
Για τα οικόπεδα στα οποία δεν έχει κυρωθεί η πράξη ε-

φαρµογής σχεδίου, η ανωτέρω ετήσια προθεσµία υποβο-
λής της αίτησης άρχεται από την κύρωση της πράξης ε-
φαρµογής του σχεδίου.

2. Τα αυθαίρετα κτίσµατα της περ. α΄ της παρ. 1 δύνα-
νται να υπάγονται κατ’ εξαίρεση στον ν. 4495/2017 µε
την προσκόµιση του επιπλέον δικαιολογητικού βεβαίω-
σης συναίνεσης του αρµόδιου για την υπαγωγή δήµου.
Στην περίπτωση αυτήν επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπα-
γωγή στον ν. 4495/2017 αυθαιρεσιών κατηγορίας 5 µε
τις προσαυξήσεις της παρ. 3 του άρθρου 102 του
ν. 4495/2017.

3. Το τίµηµα για την παραχώρηση των εκτάσεων αυ-
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τών καθορίζεται από την επιτροπή της παρ. 5 του άρ-
θρου 186 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3863/2006, Α΄ 114) και υπολογίζεται ως εξής:
Για οικόπεδα µε Συντελεστή Δόµησης (Σ.Δ.) από 0,4 έ-

ως 0,8 το τίµηµα ορίζεται για τα πρώτα 200 τ.µ. στο ένα
τρίτο (1/3) της αντικειµενικής αξίας, για τα επιπλέον τ.µ.
και µέχρι τα 300 τ.µ. στα τρία τέταρτα (3/4) της αξίας. Ε-
φόσον το οικόπεδο είναι µεγαλύτερο των 300 τ.µ., για
τα πέραν τούτων τ.µ. το τίµηµα ορίζεται στην αντικειµε-
νική τιµή.
Για οικόπεδα µε Σ.Δ. από 1,0 και άνω, το τίµηµα ορίζε-

ται στο ένα τρίτο (1/3) της αντικειµενικής αξίας τους για
τα πρώτα 100 τ.µ., τα υπόλοιπα δε τ.µ. υπολογίζονται µε
την αντικειµενική αξία. Στο ανωτέρω τίµηµα δεν υπολο-
γίζεται η αξία των κτισµάτων.
Η εισφορά σε χρήµα, όπου είναι επιβεβληµένη, κατα-

βάλλεται από τον δικαιούχο αγοραστή.
Το ανωτέρω τίµηµα καταβάλλεται σε εκατόν οκτώ

(108) ισόποσες µηνιαίες δόσεις ή σε τριάντα έξι (36) ισό-
ποσες τριµηνιαίες δόσεις ή σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες
εξαµηνιαίες δόσεις και διατίθεται από τον δήµο κατά
προτεραιότητα για την εκτέλεση έργων εφαρµογής του
σχεδίου στην περιοχή που παραχωρούνται τα οικόπεδα.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός µηνός από την από-
φαση του δηµοτικού συµβουλίου για την παραχώρηση. 
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης επιλέξει την καταβολή

του συνολικού ποσού εντός προθεσµίας ενός (1) έτους
από την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την πα-
ραχώρηση, παρέχεται έκπτωση ποσοστού είκοσι τοις ε-
κατό (20%) επί του συνολικού ποσού.

4. Ο κάτοχος έκτασης µεγαλύτερης του ενός αρτίου
οικοπέδου, πριν την παραχώρηση, αποδίδει στον δήµο
την επιπλέον έκταση, εφόσον είναι δυνατόν να δηµιουρ-
γηθεί και άλλο οικόπεδο, έστω και κατά παρέκκλιση άρ-
τιο.
Το δηµοτικό συµβούλιο υποχρεούται να αρνηθεί την

παραχώρηση και του ενός οικοπέδου πριν την τακτοποί-
ηση της ανωτέρω εκκρεµότητας, που διαπιστώνεται µε
πράξη παράδοσης και παραλαβής του επιπλέον οικοπέ-
δου.
Αν οι κάτοχοι είναι περισσότεροι από έναν ή αν πρό-

κειται για περισσότερους κληρονόµους των αρχικών κα-
τόχων, η µεταβίβαση γίνεται προς όλους συµµέτρως ή,
εφόσον πρόκειται για κληρονόµους, κατά τον λόγο της
κληρονοµικής τους µερίδας.
Το οριστικό συµβόλαιο µεταβίβασης των ως άνω εκτά-

σεων καταρτίζεται µετά την εξόφληση του τιµήµατος.
Η παραχώρηση των εκτάσεων γίνεται, αφού προηγου-

µένως οι κάτοχοι αυτών υποβάλουν δήλωση του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα την
εφαρµογή του ρυµοτοµικού σχεδίου.
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, καθορίζονται

τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που απαιτούνται να υ-
ποβληθούν στον δήµο µε την αίτηση παραχώρησης, η
διαδικασία παραχώρησης και κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια.

Άρθρο 96
Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών ρήσεων

σε υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις 
στον ν. 4495/2017 - Προσθήκη άρθρου 14Β

στον ν. 3986/2011

Στον ν. 3986/2011 (Α΄ 152), προστίθεται άρθρο 14Β ως
εξής:

«Άρθρο 14Β
Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων

σε υφιστάµενες λιµενικές εγκαταστάσεις
στον ν. 4495/2017

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 89 του ν. 4495/2017
(Α΄167), οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε υφιστά-
µενες λιµενικές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί µέ-
χρι τις 28.7.2011 και βρίσκονται σε συνεχόµενες ζώνες
αιγιαλού και παραλίας ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου
10 του παρόντος και τα οποία αξιοποιούνται κατά το πα-
ρόν κεφάλαιο, όπως αυτές αποτυπώνονται στα τοπογρα-
φικά διαγράµµατα του Παραρτήµατος Β, τα οποία έχουν
θεωρηθεί από τον προϊστάµενο της Διεύθυνσης Δηµό-
σιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, δύνανται
να υπαχθούν στον ν. 4495/2017. Η υπαγωγή δύναται να
πραγµατοποιείται εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, κατόπιν υποβολής αίτησης του Τα-
µείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
Α.Ε., που επέχει θέση εισήγησης, συνοδευόµενης απο-
κλειστικά και µόνο από το τοπογραφικό διάγραµµα και
τεχνική έκθεση  µηχανικού, µε περιγραφή των αυθαίρε-
των κατασκευών ή χρήσεων.

2. Κατόπιν της υπαγωγής, οι ως άνω αυθαίρετες κατα-
σκευές και αλλαγές χρήσης της παρ. 1 τελούν σε
καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων, δεν επιβάλ-
λονται πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης και δεν
ισχύουν οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του
ν. 4495/2017, από την ολοκλήρωση της υπαγωγής και ε-
φεξής, καθώς και για το χρονικό διάστηµα, για το οποίο
οι ως άνω εγκαταστάσεις κρίνεται, ότι είναι αναγκαίες ή
χρήσιµες για την αξιοποίηση των ανωτέρω ακινήτων, βά-
σει του εγκεκριµένου σχεδίου της αξιοποίησης ή άλλου
προς έγκριση σχεδίου. Η συνδροµή του αναγκαίου ή
χρήσιµου, κατά το πρώτο εδάφιο, διαπιστώνεται µε από-
φαση της αρµόδιας για την παραχώρηση χρήσης υπηρε-
σίας του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14,
κατόπιν προσκόµισης εκ µέρους του ενδιαφερόµενου
της άδειας λειτουργίας της ασκούµενης στο αξιοποιού-
µενο ακίνητο δραστηριότητας ή σχεδίου αξιοποίησης
προς έγκριση.»

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 97
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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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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