
  

ΠΝΠ 04-//2012 (ΠΝΠ  ΦΕΚ Α 237 2012): ΒΛ. Ν.4111/2013 (585278) 

 

 

Αρθρο :0 

 

 

 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 (ΦΕΚ Α 237 5.12.2012) 

 

 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, 
Ανάπτυξης,  

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων,  

Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Εργασίας,  

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,  

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις. 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 Έχοντας υπόψη: 

 

 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 

 

 2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την 
αντιμετώπιση  

κατεπειγόντων θεμάτων που αφορούν την ορθή εφαρμογή και τη διόρθωση αβλεψιών 
και  

παραλείψεων των νομοθετικών διατάξεων που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες 
στο πλαίσιο  

του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 

 

 3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

 

  

  Αρθρο :1 



Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` 

 

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 Άρθρο 1 

 

 Μισθολογικές διατάξεις 

 

 1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β` της παραγράφου 1 του άρθρου 40 
του ν.  

3205/2003 (Α` 297), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. 23 α της υποπαραγράφου Π 
του άρθρου  

πρώτου του ν. 4093/2012 (Α` 222), ορίζεται σε εννιακόσια δέκα ευρώ (910 €). 

 

 2. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των 
Ν.Π.Ι.Δ. και των  

Ο.Τ.Α., καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Από τα ανωτέρω 
εξαιρείται το  

μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της 
Κρατικής  

Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.), 
το οποίο  

εξακολουθεί να αμείβεται με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3205/2003, όπως 
ισχύει. 

 

 3. Ο αριθμός «30» που αναφέρεται στο άρθρο 14 του ν. 4024/2011 (Α` 226) 
αντικαθίσταται, από  

τότε που ίσχυσε, με τον αριθμό «29». 

 

 4. Στην περ. 7 γ της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, 
διαγράφεται η  

φράση «Εθνικής Άμυνας». 

 

 



  

  Αρθρο :2 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 

 Άρθρο 2 

 

 1. Στην υποπαράγραφο Γ.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η υφιστάμενη 
περίπτωση 6  

αναριθμείται ως περίπτωση 7 και προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής: 

 

 «6. Κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τρίτους  

παρακρατούνται κατά προτεραιότητα οι βεβαιωμένες υπέρ του Δημοσίου και των 
Ασφαλιστικών  

φορέων οφειλές των τρίτων.» 

 

 2. Στον τίτλο του άρθρου 5 και στο εδάφιο του ίδιου άρθρου της από 18.11.2012 ΠΝΠ  

«Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις» (Α` 228) οι λέξεις «τέλος Νοεμβρίου» 
και «το τέλος  

Νοεμβρίου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «15 Δεκεμβρίου» και «15 Δεκεμβρίου» 
αντίστοιχα. 

 

 

  

  Αρθρο :3 

Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :2 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` 

 

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 



 

 Άρθρο 3 

 

 Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ 

 

 1. Στο τέλος της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 2 του ν. 3614/2007 (Α` 267) 
προστίθεται εδάφιο  

ως εξής: 

 

 «Η χρήση του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της σώρευσης κρατικών 
ενισχύσεων  

της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για το σύνολο των φορέων που χορηγούν 
κρατικές  

ενισχύσεις στη χώρα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών,  

Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε 
αναγκαία  

λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του.» 

 

 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης, εξαιρουμένων των πράξεων 
κρατικών  

ενισχύσεων, αποτελεί το σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης.» 

 

 3. Στο άρθρο 14 του ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως εξής: 

 

 «13. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζονται τα νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού  

δικαίου της περ. 14 του άρθρου 3 του ν. 2362/1995 (Α` 247), όπως ισχύει, ως 
υπόλογοι -  

διαχειριστές συγχρηματοδοτούμενων έργων Ε.Σ.Π.Α. υπαγόμενα στις διατάξεις των 
άρθρων 54 επ.  

του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν. 

 

 4. Η χρηματοδότηση του συνόλου του προϋπολογισμού των έργων που εντάσσονται 
σε  

επιχειρησιακά προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. με δικαιούχους Δημοτικές 
ΕπιχειρήσειςΎδρευσης  

Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) πραγματοποιείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
σύμφωνα με  



τις διατάξεις του παρόντος νόμου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 
και του  

άρθρου 14 του ν. 1069/1980 (191 Α`). Για τον αναλογούντα ΦΠΑ, εφαρμόζεται η 
παράγραφος 11  

του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλα τα έργα που έχουν 
ενταχθεί  

στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό τους 
αντικείμενο.» 

 

 5. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως 
εξής: 

 

 «Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα 
ημερολογιακών  

ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του  

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και εάν άλλως 
ορίζεται  

στην εκάστοτε προκήρυξη.» 

 

 6. Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως 
εξής: 

 

 «13. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται 
στις  

προκηρύξεις συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και  

υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής  

και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς μπορεί να εκδίδεται μια και 
μόνο  

εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση 
κάθε  

άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις 
συγχρηματοδοτούμενων  

από το ΕΣΠΑ δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα 
αποτελέσματα  

του σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου 
των  

δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου μπορεί να εκδίδεται μια και 
μόνο  

εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο.» 

 

 



  

  Αρθρο :4 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. ΥΑ Οικ. 1510/208/4-2-2013    (ΦΕΚ Β΄ 287/13.02.2013) 

"Αναπροσαρμογή ποσών των Δράσεων της Α` Πρόσκλησης του Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου  

(Κεφαλαίου) με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας» της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.". 

 

 

 Άρθρο 4 

 

 Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΤΕΑΝ ΑΕ 

 

 1. Στις Συμφωνίες Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης, που έχουν υπογραφεί μεταξύ 
της ΕΤΕΑΝ  

ΑΕ και των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ, Alpha, Eurobank και Πειραιώς και αφορούν στις 
δράσεις  

«Επιχειρηματικότητα Νέων», «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση 
Απορριμμάτων,  

Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ», «Γενική Επιχειρηματικότητα», 
«Εξωστρέφεια»,  

«Καινοτομία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα ποτά» της Α` πρόσκλησης 
του Ταμείου  

Επιχειρηματικότητας, η υφιστάμενη σχέση συνεπένδυσης Ταμείο Επιχειρηματικότητας 1 
και  

Τράπεζες 2, τροποποιείται σε σχέση συνεπένδυσης 1 προς 1. Με απόφαση του 
Υπουργού  

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από 
εισήγηση του ΔΣ  

της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και γνώμη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου  

Επιχειρηματικότητας, και μετά από συνεκτίμηση των υφιστάμενων πόρων και των 
αναγκών της  

εθνικής οικονομίας, δύναται να αποφασισθεί άλλη σχέση συνεπένδυσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα  

στο κοινοτικό δίκαιο. 

 

 2. Επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών,  

Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και γνώμη της 
ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και  



της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, συνεκτιμώντας την 
εξέλιξη κάθε  

Δράσης της ανωτέρω παραγράφου της Α` Πρόσκλησης του Ταμείου 
Επιχειρηματικότητας της  

ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η αναπροσαρμογή των ποσών των ανωτέρω Δράσεων και η σχετική 
τροποποίηση των  

Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης προς το σκοπό της δημιουργίας και  

χρηματοδότησης νέου Ταμείου Δανειοδότησης επιχειρήσεων εντός του Ταμείου  

Επιχειρηματικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, με σκοπό την παροχή και δανείων κεφαλαίων 
κίνησης,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής και υπό τους εκεί 
όρους και  

προϋποθέσεις χορήγησης κεφαλαίων κίνησης, όπως ερμηνεύθηκαν από την από 8-2-
2012  

Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF), από το οποίο δύνανται να 
δανειοδοτούνται και  

επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004 (Α` 
261). Στο εν  

λόγω Ταμείο θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν σχετικής  

πρόσκλησης προσχώρησης σε συνεργασία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στην οποία θα καθορίζονται 
οι όροι  

συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, αφού εγκριθούν από την Επενδυτική Επιτροπή 
του Ταμείου  

Επιχειρηματικότητας. 

 

 3. Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης έως και 100% του επιχειρηματικού 
σχεδίου, σε  

επιχειρήσεις που υλοποιούν δραστηριότητες επέκτασης / ανάπτυξης και εντάσσονται 
στις Δράσεις  

ΤΕΠΙΧ «Εξωστρέφεια», «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, 
Πράσινες  

Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ», «Καινοτομία επιχειρήσεων, εφοδιαστική 
αλυσίδα, τρόφιμα  

ποτά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1236/2011 της Επιτροπής, όπως 
εξειδικεύεται  

στο από 8-2-2012 καθοδηγητικό σημείωμα της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων 
(COCOF). Για  

τις Δράσεις «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Νέων» επιτρέπεται η  

χρηματοδότηση με κεφάλαιο κίνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
1236/2011 της  

Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 8-2-2012 καθοδηγητικό σημείωμα της 
Επιτροπής  

Συντονισμού των Ταμείων (COCOF), επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον 
Επενδυτικό ν.  

3908/2011 μέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου ή μέχρι το 100% του επιχειρηματικού 
σχεδίου,  



εφόσον δεν έχουν υπαχθεί ή δεν πρόκειται να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 
3908/2011, για  

στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κοινοτικό 
δίκαιο. 

 

 4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3908/2011 (Α`8) προστίθεται 
περίπτωση  

στ. ως εξής: 

 

 «στ. επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004 και δεν έχουν 
υλοποιηθεί  

και δεν έχουν απενταχθεί μπορεί να χρηματοδοτούνται για το μη υλοποιηθέν μέρος της 
επένδυσης  

εν όλω ή εν μέρει μέσω τραπεζικού δανεισμού με δάνεια χαμηλού κόστους, από τα  

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας και  

Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω 
χρηματοδότηση  

συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό ενίσχυσης, σύμφωνα με τα όρια που 
καθορίζονται στην  

περίπτωση α` της παρούσας παραγράφου. Απαγορεύεται αυστηρά και με ευθύνη της 
τράπεζας που  

χορηγεί το δάνειο η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων με τις ανωτέρω 
δανειοδοτήσεις.» 

 

 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και  

Δικτύων μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
του  

παρόντος άρθρου. 

 

 6. Οι λοιποί όροι των υφιστάμενων Συμφωνιών Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης 
παραμένουν  

σε ισχύ. Οι φορείς που χορηγούν τα δάνεια θα πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση 
των κανόνων  

του κοινοτικού δικαίου, ιδίως των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και περί 
διαρθρωτικών  

ταμείων. 

 

 

  

  Αρθρο :5 

 

 



*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 

 Άρθρο 5 

 

 Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού 

 Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

 

 1. Η κατάθεση στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι) των αιτήσεων για 
χορήγηση  

κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας, κατ` εφαρμογή των 
διατάξεων  

της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του ν. 1733/1987 (Α` 171), του π.δ. 77/1988 
(Α`33), του π.δ  

16/1991 (Α`6), του π.δ. 45/1991 (Α`24), του π.δ. 415/1995 (Α`24), του π.δ. 
259/1997 (Α`185), του  

π.δ. 46/2012 (Α`95) ως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επιτρέπεται 
να γίνεται  

και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του π.δ. 
150/2001  

(Α`125) σχετικά με την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών. 

 

 2. Η κατάθεση με ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις των 
εφευρέσεων  

του ν. 4325/1963 (Α`156). 

 

 3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και  

Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι τεχνικές 
προδιαγραφές και κάθε  

θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου 1. 

 

 4. Η εποπτεία του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας υπάγεται στην αρμοδιότητα 
της Γενικής  

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών  

και Δικτύων και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην 
παρούσα  

ρύθμιση. 
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 Άρθρο 6 

 

 Ρύθμιση θεμάτων ΟΣΕ -Ίδρυση εταιρείας 

 συντήρησης τροχαίου υλικού 

 

 1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης 
Σιδηροδρομικού  

Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΣΣΤΥ» (εφεξής η 
«Εταιρεία»). Στις  

διεθνείς συναλλαγές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως «Hellenic 
Company for  

Rolling Stock Maintenance S.A.». 

 

 2. Η Εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και 
διέπεται από τις  

διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α` 314) και του κ.ν. 2190/1920. Κατά την άσκηση των  

δραστηριοτήτων της εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών,  

Μεταφορών και Δικτύων, ενώ η εποπτεία σχετικά με τη λειτουργία της ως ανώνυμης 
εταιρείας  

διενεργείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. 

 

 3. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης,  

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της  

Κυβερνήσεως και ρυθμίζει κάθε θέμα που προβλέπεται στην κείμενη για τις ανώνυμες 
εταιρίες  

νομοθεσία. Τροποποιήσεις του καταστατικού διενεργούνται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 
σε  

ενενήντα εννέα (99) έτη από τη δημοσίευση του ιδρυτικού της καταστατικού. 

 

 4. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 



 

 α) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, και ανακατασκευής τροχαίου και 
λοιπού  

σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς, 

 

 β) η διαχείριση ή/και εκμίσθωση τροχαίου υλικού, είτε ιδιόκτητου, είτε εξ ονόματος 
άλλων  

(συμπεριλαμβανομένου τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από το Ελληνικό 
Δημόσιο έναντι  

αγοραίας αμοιβής) σε τρίτους, 

 

 γ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της. 

 

 5. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) 
μέλη, τα  

οποία ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας,  

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005. 

 

 6. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατομμύρια (5.000.000) 
ευρώ,  

αναλαμβάνεται και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε μετρητά από το Ελληνικό Δημόσιο 
και διαιρείται  

σε ονομαστικές μετοχές σύμφωνα με το καταστατικό της. 

 

 7. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα  

προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3429/2005, καταρτίζεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο  

της Εταιρείας και τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας,  

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
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 Άρθρο 7 

 

 Απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού 

 ΟΣΕ και απορρόφηση του από την Εταιρεία 

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας,  

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 
14Β του ν.  

3429/2005, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποσχίζεται ο κλάδος 
συντήρησης  

Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. όπως ο κλάδος αυτός, ως Γενική Διεύθυνση 
Συντήρησης Τροχαίου  

Υλικού, περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ, και εισφέρεται 
στην  

Εταιρεία. Για τον προσδιορισμό του εισφερόμενου κλάδου, εφαρμόζονται τα εξής: 

 

 α. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού για την απόσχιση του κλάδου τίθεται η 
31.12.2012. Για το  

σκοπό της απόσχισης του κλάδου και της εισφοράς του στην Εταιρεία, ο ΟΣΕ Α.Ε. θα 
προβεί εντός  

ενός (1) μηνός στην κατάρτιση ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία 
αναφοράς την  

31.12.2012. 

 

 β. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου, όπως αυτά 
θα  

περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, εισφέρονται στην απορροφούσα 
Εταιρεία, η  

οποία έτσι καθίσταται ειδικός διάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που 
περιγράφονται  

στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού. 

 

 γ. Κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, αποτιμώνται σύμφωνα με 
τις  

ισχύουσες διατάξεις: 

 

 - οι συμβάσεις του προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο που αποσχίζεται, 

 

 - η σύμβαση συντήρησης τροχαίου υλικού που έχει συνάψει ο ΟΣΕ Α.Ε. με την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3891/2010, 

 



 - συμβάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. με τρίτους που αφορούν την παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης τροχαίου  

υλικού, 

 

 - συμβάσεις προμήθειας υλικών ή μηχανημάτων εν γένει που αφορούν στη συντήρηση 
τροχαίου  

υλικού, 

 

 - συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας υλικών που έχουν συναφθεί από τον 
ΟΣΕ Α.Ε. για  

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, 

 

 - κινητά και πάγια που είναι απαραίτητα για την συντήρηση του τροχαίου υλικού, ή 
που από την  

κατασκευή τους ή την σκοπιμότητα προμήθειας τους από τον ΟΣΕ Α.Ε., προορίζονται 
για την  

εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, 

 

 - εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες του ΟΣΕ για την προμήθεια υλικών ή την 
παροχή υπηρεσιών  

που προκηρύχθηκαν για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου 
συντήρησης  

τροχαίου υλικού, καθώς και 

 

 - κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αυτόνομη λειτουργία της Εταιρείας, 
εκτός από  

τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται κατά τη δημοσίευση της παρούσας από τον κλάδο 
συντήρησης  

τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε., τα οποία δεν μεταβιβάζονται, αλλά μισθώνονται από τη 
ΓΑΙΑΟΣΕ  

Α.Ε. στην Εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος. 

 

 δ. Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που θα αναφέρονται 
στον  

Ισολογισμό Μετασχηματισμού, θα πιστοποιηθεί με σχετική έκθεση δύο (2) ορκωτών 
ελεγκτών  

λογιστών, η οποία θα διενεργηθεί με εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας,  

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

 2. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της 
απόφασης της παρ.  

1, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (Α` 217), του ν. 2166/1993 
(Α` 137),  



καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί αποσπάσεως, απόσχισης και 
εισφοράς  

κλάδου επιχειρήσεων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω και των διατάξεων περί 
αντιρρήσεων  

δανειστών. Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διατυπώσεις δημοσιότητας 
λογίζεται ότι  

πληρούνται με τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. Με  

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας με 
αύξηση του  

μετοχικού κεφαλαίου ίση με την αποτίμηση της αξίας του κλάδου που εισφέρεται. Στην  

απορρόφηση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αντιρρήσεων δανειστών. 

 

 3. Το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο που εισφέρεται, μεταφέρεται αυτοδικαίως 
στην  

Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση ή γνωστοποίηση. Η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου  

προσωπικού στον ΟΣΕ Α.Ε. και τα εργασιακά του δικαιώματα αναγνωρίζονται από την 
εταιρεία  

σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α` 162) περί προστασίας των 
δικαιωμάτων των  

εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων. Η δημοσίευση της απόφασης 
της παρ. 1 του  

παρόντος επέχει θέση πληροφόρησης των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
ανωτέρω  

π.δ. 

 

 4. Από 1.1.2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού που 
εισφέρεται  

θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών 
μεταφέρονται με  

συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε. ή τρίτων που έχουν 
γεννηθεί πριν  

την ημερομηνία μετασχηματισμού και σχετίζονται με τον κλάδο συντήρησης τροχαίου 
υλικού του  

ΟΣΕ Α.Ε., δεν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Οι μέχρι την 31.12.2012, εκκρεμείς δίκες 
του ΟΣΕ οι  

οποίες σχετίζονται με υποθέσεις του κλάδου που εισφέρεται στην Εταιρεία, 
συνεχίζονται και  

ολοκληρώνονται από αυτόν. Δίκες που ανοίγονται μετά την 1.1.2013 και αφορούν σε 
γεγενημένες  

μέχρι την 31.12.2012 απαιτήσεις ή δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κατά του ΟΣΕ ή 
και  

αντιστρόφως και οι οποίες έχουν ως νομιμοποιητική βάση τη λειτουργία και εν γένει 
υπηρεσιακή  

δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, διεξάγονται από τον ΟΣΕ και 
δεν  



υπεισέρχεται η Εταιρεία. Διοικητικές άδειες υπέρ του ΟΣΕ που είναι απαραίτητες για τη 
λειτουργία  

του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, με την δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1  

μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση. 

 

 5. Η απόσχιση του ανωτέρω κλάδου και η εισφορά του στην Εταιρεία απαλλάσσεται 
από  

οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν  

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

 6. Με την απόφαση της παρ. 1, προσδιορίζονται τα ακίνητα και οι εγκαταστάσεις του 
ΟΣΕ Α.Ε. που  

είναι απαραίτητα για τη συντήρηση τροχαίου υλικού. Τα ακίνητα αυτά μισθώνονται με  

μακροχρόνια μίσθωση μέγιστης διάρκειας 30 ετών στην Εταιρεία με όρους αγοράς, 
λαμβανομένων  

υπόψη των επενδύσεων που είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό και τη 
βιωσιμότητα της  

δραστηριότητας συντήρησης τροχαίου υλικού. 

 

 7. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 καταργούνται: 

 

 α. Η περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2671/1998 (Α` 289). 

 

 β. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 5 και το στοιχείο υπ` αριθμ. 4 του πίνακα της 

παραγράφου 6  

του άρθρου 3 του ν. 3891/2010 (Α` 88). 

 

 γ. Η περίπτωση ιδ) της παραγράφου 5 και του άρθρου 6 του ν. 3891/2010. 
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 Άρθρο 8 

 

 Μεταβίβαση τροχαίου υλικού ΟΣΕ 



 

 Το άρθρο 8 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «Άρθρο 8 

 

 Μεταβίβαση τροχαίου υλικού 

 

 1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών,  

Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος 
της  

παρούσας παραγράφου σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του παρόντος, μεταβιβάζεται  

συγκεκριμένο τροχαίο υλικό από τον ΟΣΕ στο Δημόσιο, ή σε φορέα του Δημοσίου, 
χωρίς  

αντάλλαγμα. Με τη μεταβίβαση του τροχαίου υλικού, το Δημόσιο υποκαθίσταται 
αυτοδικαίως και  

χωρίς άλλη διατύπωση στη θέση του ΟΣΕ στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από  

τη σύμβαση μίσθωσης τροχαίου υλικού που έχει συνάψει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ με τον ΟΣΕ 
σύμφωνα με τις  

διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος νόμου. Το μεταβιβαζόμενο τροχαίο 
υλικό αποτελεί  

το σύνολο του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ εκτός αυτού που χρησιμοποιείται για τη 
δραστηριότητα  

του διαχειριστή υποδομής και στο οποίο περιλαμβάνεται ενδεικτικά α) το τροχαίο υλικό 
που  

χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και τον καταγραφικό έλεγχο των γραμμών, β) το 
μουσειακό  

τροχαίο υλικό, γ) το χαρακτηρισμένο ως παλαιό και άχρηστο τροχαίο υλικό, προς 
εκποίηση,  

καθώς και δ) το ακινητουν τροχαίο υλικό, εφόσον χαρακτηριστεί από τον ΟΣΕ ως μη 
επισκευάσιμο  

και συνακολούθως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως άχρηστο. 

 

 2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται κάθε σχετικό με τη μεταβιβάσεις 
θέμα και  

λεπτομέρεια, μπορεί δε να ρυθμίζεται και κάθε θέμα ως προς το τροχαίο υλικό (και τις 
σχετικές  

συμβάσεις) το οποίο είτε ανήκει στην EUROFIMA και χρησιμοποιείται κατά τη θέσπιση 
της  

παρούσας από τον ΟΣΕ βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, είτε θα περιέλθει 
στη  

κυριότητα του ΟΣΕ βάσει των Προγραμματικών Συμφωνιών και Συμβάσεων Διαρκείας 
για την  



προμήθεια τροχαίου υλικού, τις οποίες κατάρτισε ο ΟΣΕ κατά το έτος 1997, είτε 
περιήλθε και  

περιέρχεται με άλλο τρόπο έως την ημερομηνία μεταβίβασης. Η μεταβίβαση 
απαλλάσσεται από  

οποιονδήποτε φόρο, συναλλαγής ή εισοδήματος ή άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωμα 
υπέρ του  

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 
σε βάρος του  

μεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος. 

 

 3. Από 1-1-2013, και μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του τροχαίου υλικού και 
των  

σχετικών συμβάσεων στο Δημόσιο, εκχωρείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση 
από τον  

ΟΣΕ στο Ελληνικό Δημόσιο το μίσθωμα που προβλέπεται στην μίσθωση τροχαίου 
υλικού μεταξύ  

ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το εκχωρούμενο μίσθωμα πιστώνεται σε μερική εξόφληση των 
χρεών του ΟΣΕ  

προς το Δημόσιο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαγραφής των χρεών του ΟΣΕ προς το 
Δημόσιο που  

προβλέπεται από το άρθρο 13 του νόμου αυτού.» 

 

 

  

  Αρθρο :9 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 

 Άρθρο 9 

 

 Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη μεταβίβαση 

 των μετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 

 στο Ελληνικό Δημόσιο 

 

 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3891/2010 (Α` 88) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών,  

Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
μεταβιβάζεται το  



σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. στο Δημόσιο χωρίς 
αντάλλαγμα. Η  

μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή 
τρίτων.  

Κατά τη λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον 
Υπουργό  

Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.» 

 

 2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας,  

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως μπορεί  

να προσδιορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
από τη  

ΓΑΙΑΟΣΕ.» 

 

 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και  

Δικτύων, προσδιορίζονται τα ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική 
Σιδηροδρομική  

Υποδομή. Μέχρι τον προσδιορισμό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά την 
Εθνική  

Σιδηροδρομική Υποδομή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει τη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής 
σύμφωνα με  

την περίπτωση β` της παραγράφου 5 του παρόντος για τις τεχνικές προδιαγραφές 
αξιοποίησης των  

ακινήτων που βρίσκονται εντός ζώνης δέκα πέντε μέτρων από τις σιδηροδρομικές 
γραμμές.» 

 

 4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «5. α) Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση όλων των 
ακινήτων του  

ΟΣΕ, καθώς και αυτών που μεταβιβάζονται διά του παρόντος στο Δημόσιο αποτελεί 
αρμοδιότητα  

και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και 
διαθέσεως για  

δικό της λογαριασμό και στο όνομα της. 

 



 β) Στην έννοια της ανωτέρω αρμοδιότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιλαμβάνονται οι 
διαχειριστικές  

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη λειτουργία της σιδηροδρομικής υποδομής οι 
οποίες κατά  

την κείμενη νομοθεσία ανήκουν στον Διαχειριστή Υποδομής και παραμένουν στην 
αποκλειστική  

αρμοδιότητα του. Η αξιοποίηση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των ακινήτων, 
που έχουν  

προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική 
Σιδηροδρομική  

Υποδομή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, ανήκει αποκλειστικά στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην 
περίπτωση αυτή, η  

ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Διαχειριστή Υποδομής ως 
προς τις  

τεχνικές προδιαγραφές και τη λειτουργία των σχεδιαζόμενων κατασκευών, 
προκειμένου να μην  

τίθεται σε κίνδυνο ή να μην παρεμποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή 
Υποδομής.» 

 

 5. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3891/10 
αντικαθίστανται ως  

εξής: 

 

 «6. α) Η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να υπογράφει στο όνομα της και για δικό της λογαριασμό 
κάθε  

σύμβαση, ενοχική ή εμπράγματη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκμετάλλευση με 
κάθε τρόπο,  

μεταβίβαση, επιβάρυνση με κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώματα κάθε 
είδους, σχετικά  

με τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για τη 
μεταβίβαση της  

ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της ανήκει κατά κυριότητα, 
λαμβάνεται με  

μέριμνα της ΓΑΙΑΟΣΕ έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας,  

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό ισχύει και 
για  

συμβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτου με διάρκεια μεγαλύτερη των τριάντα 
(30) ετών. Με  

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, μπορεί να παραχωρείται δωρεάν 
στο  

Διαχειριστή Υποδομής μετά από αίτημα του η χρήση εγκαταστάσεων και κτιρίων που 
είναι  

απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών του και τη λειτουργία της Εθνικής 
Σιδηροδρομικής  

Υποδομής. 



 

 β) Η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύμφωνα με το 
Επιχειρησιακό  

της Σχέδιο που εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 6  

του ν. 3429/2005 (Α` 314).» 

 

 

  

  Αρθρο :10 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 

 Άρθρο 10 

 

 Σύσταση Υπηρεσίας Φιλοτελικού 

 και Ταχυδρομικού Μουσείου 

 

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 (Α` 263), όπως ισχύει, μετά την 
περίπτωση ιγ  

προστίθεται περίπτωση ιδ` ως εξής: 

 

 «ιδ. Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου». 

 

 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

 

 «Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου υπάγεται απ` ευθείας στον 
Γενικό  

Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων». 

 

 3. Μετά το άρθρο 29 του π.δ. 293/1999 προστίθεται άρθρο 29 Α, ως εξής: 

 

 «Άρθρο 29 Α 

 

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

 

 1. Αποστολή 



 

 Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου λειτουργεί σε επίπεδο 
Διεύθυνσης και έχει  

έδρα την Αθήνα. Οι αρμοδιότητες της ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, 
αποδοχή,  

φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και έκθεση 
και  

προβολή στο κοινό αντικειμένων και αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των 
Ελληνικών  

Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού 
Μουσείου μπορεί  

να εμπλουτίζει τις συλλογές της με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών 
προσώπων, φορέων  

ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Επίσης με  

αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, 
Κεντρικές και  

Περιφερειακές του Υπουργείου Παιδείας, θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
καθώς και με  

κάθε άλλο νόμιμο τρόπο. 

 

 2. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου συγκροτείται από τα 
ακόλουθα τμήματα: 

 

 (α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης 

 

 (β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων 

 

 (γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης 

 

 Οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος έχουν ως εξής: 

 

 (α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης με αρμοδιότητες όπως η διαφύλαξη, 
η  

προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη των έργων και  

αντικειμένων της Υπηρεσίας. Η παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των υλικών. Η 
πώληση  

στο κοινό σειρών γραμματοσήμων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, με 
υποχρέωση  

τήρησης και έκδοσης όλων των νομίμων παραστατικών καθώς και ο χειρισμός θεμάτων 
που  

αφορούν ανταλλαγές γραμματοσήμων με ξένες χώρες, η υποβολή τακτικών αναφορών 
στον Γενικό  



Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τις δραστηριότητες και τα 
αποτελέσματα της  

Υπηρεσίας. Επιπλέον, στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται ο καθαρισμός, η 
συντήρηση, η  

αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων και του αρχειακού υλικού 
που  

αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων και κάθε 
φύσεως  

εκθεμάτων καθώς και η μέριμνα λειτουργίας ΗΣΑ και λοιπών συστημάτων και 
συσκευών. 

 

 (β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων, με αρμοδιότητες όπως 
η προβολή  

της Υπηρεσίας Φιλοτελικού-Ταχυδρομικού Μουσείου, η διοργάνωση περιοδικών 

εκθέσεων και  

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η οργάνωση εκδηλώσεων, η ξενάγηση επισκεπτών στο 
Μουσείο, η  

διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η εξυπηρέτηση των 
ειδικών μελετητών  

καθώς και επιμέλεια εκδόσεων της Υπηρεσίας. 

 

 (γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης, με αρμοδιότητες όπως η έκδοση και ο έλεγχος 
των  

υπηρεσιών φύλαξης της Υπηρεσίας, αποθηκών, η καθαριότητα και ο ευπρε-πισμός των 
χώρων  

αυτών, η τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και 
αργιών, η  

σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων 
υπηρεσιών κατά  

τις ημέρες αυτές, η ευταξία της Υπηρεσίας του Μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας 
του, η  

πληροφόρηση των πολιτών για τα σχετικά θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας». 

 

 3. Τρόπος στελέχωσης 

 

 Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου στελεχώνεται από υπαλλήλους 
που  

υπηρετούν στις Υπηρεσίες του π.δ. 293/99 (Α` 263), όπως ισχύει, ή ελλείψει αυτών, 
από  

υπαλλήλους που θα ζητηθούν στο πλαίσιο του ν. 4093/2012 (Α` 222). 

 

 4. Έσοδα 

 

 Οι πόροι της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου θα προέρχονται από 
τις πωλήσεις  



σειρών γραμματοσήμων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, από πιθανή επιβολή 
εισιτηρίου,  

από δωρεές και χορηγίες.» 

 

 4. Στο άρθρο 43 του π.δ. 293/1999 προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος ως εξής: 

 

 «Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή 
ΠΕ  

Μηχανικών, 

 

 α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης 

 

 ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή 

 ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών, 

 

 β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων 

 

 ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών, 

 

 γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης 

 

 ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή 

 ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.» 

 

 5. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3185/2003 (Α 229) καταργείται. 

 

 β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3185/2003 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «4. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέτει άνευ 
ανταλλάγματος στην  

Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου δέκα (10) αντίγραφα κάθε νέας 
έκδοσης  

γραμματοσήμων ή φακέλων ή άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων. Η υποχρέωση αυτή 
δύναται να  

εγγράφεται και στην σύμβαση ανάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 21 του ν.  

4053/2012 (Α 44) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 4053/2012.» 

 

 γ. Η ΕΛΤΑ ΑΕ υποχρεούται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να διενεργήσει 
αμέσως όλες τις  



απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταβιβάσει άνευ ανταλλάγματος, ατελώς και 
χωρίς καμία  

άλλη επιβάρυνση στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου το σύνολο 
των  

ενθυμημάτων, των γραμματοσήμων και κάθε είδους αντικειμένων, περιλαμβανομένων 
ενδεικτικά  

των γραμματοσήμων, φακέλων, μακετών καλλιτεχνών και δοκιμίων, καθώς και τις 
εκτυπωτικές  

πλάκες και τα φύλλα εκδόσεων της Μεγάλης κεφαλής του Ερμή και τα βιβλία και 
περιοδικά που  

περιέχονται στην συλλογή του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου, το οποίο 
λειτουργεί ως  

τμήμα της ΕΛΤΑ ΑΕ. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΤΑ ΑΕ προβαίνει σε κάθε αναγκαία 
απόφαση  

ή/και πράξη προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των ενθυμημάτων 
και  

αντικειμένων στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου. 

 

 δ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και  

Δικτύων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που τυχόν θα προκύψει από την 
εφαρμογή του  

παρόντος άρθρου. 

 

 

  

  Αρθρο :11 

Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :21 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 

 Άρθρο 11 

 

 Τροποποίηση ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία 

 κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - 

 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας 

 με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 

 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

 του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 

 όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 



 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

 της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (173 Α) 

 

 Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α` 173), προστίθενται εδάφια β, 
γ, και δ ως  

εξής: 

 

 «Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής πρέπει να κατατεθεί, μέχρι την 
πρώτη  

συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% 
της  

προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

 Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, 
εκδίδεται  

αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, υπέρ του 
Ταμείου  

Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δημοσίου, σε 
ποσοστό 60% και  

40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταμερίζεται σε δύο αντίστοιχα 
Κ.Α.Ε.. Σε  

περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την 
απόδοση του  

στον αιτούντα». 

 

 

  

  Αρθρο :12 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

 

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 Άρθρο 12 

 



 1. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
του ν.  

4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της ΠΝΠ 19.11.2012 (Α` 229) 
αντικαθίσταται  

ως εξής: «4. Κατ` εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) που 
διαθέτουν άδεια  

λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προγράμματα που δεν εντάσσονται στην περίπτωση 
1 της  

υποπαραγράφου Θ.7. της παρούσας παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου, ο  

πάροχος δικαιούται την παροχή, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση ή κόστος, άδειας 
λειτουργίας  

Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της παροχής τους. 
Οποιαδήποτε άλλα  

προγράμματα τα οποία επιθυμεί ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται 
στις διατάξεις  

που αφορούν στα προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.» 

 

 2. Η περίπτωση 14. α.ιι) και α.ίίί) της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 
4093/2012,  

όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται με την περίπτωση 
α. ιι)  

«Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α` 75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της 
άδειας για  

την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς 
και  

πιστοποιητικών περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε 
κατάσταση  

πτώχευσης». 

 

 3. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε  

από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται περίπτωση «19. ο ίδιος πάροχος, φυσικό 
πρόσωπο ή νομικό  

πρόσωπο ή νομική οντότητα, έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και άλλες άδειες οι 
οποίες  

προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο, στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι  

προϋποθέσεις για την καθεμιά ξεχωριστά». 

 

 4. Η υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ 
του  

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κέντρα δια βίου 
μάθησης είναι  

πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, 
συνεχιζόμενης  



επαγγελματικής κατάρτισης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής και  

διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτη-ριολογική τους 
υποδομή. Οι  

Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας 
που ασκούν  

νομίμως τις δραστηριότητες τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις παρέχουν 
υπηρεσίες  

συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού χωρίς να θίγονται από τις 
ρυθμίσεις του  

παρόντος.» 

 

 5. Στην υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε  

από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής: «28. Οι ρυθμίσεις της 
παραγράφου 2  

του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις των στοιχείων 
α`και β` της  

περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ7 της παραγράφου Θ από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος.» 

 

 6. Το στοιχείο ζ) της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν.  

4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται ως 
εξής: «ζ) δεν  

έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους 
πειθαρχικούς,» 

 

 7. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, 
όπως αυτό  

τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στους φορείς 
εκπαίδευσης  

και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας 
παραγράφου  

που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ο έλεγχος των κτιριολογικών  

προϋποθέσεων της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου αντικαθίσταται 
από δήλωση  

του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου ή του κατά νόμο 
υπευθύνου ότι  

ισχύουν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.» 

 

 8. Στο στοιχείο γ) της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του 
ν.  

4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται στην 
αρχή της  

πρότασης η φράση «για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ.,». 

 



 9. Στο στοιχείο ζ) της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του 
ν.  

4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται στο 
τέλος της  

πρότασης η φράση «, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των Ν.Π.Δ.Δ.». 

 

 10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου δ) της περίπτωσης 8 της 
υποπαραγράφου Θ.3  

της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 
19.11.2012  

προστίθεται η φράση: «ή χώρους εκτόνωσης.» 

 

 11. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου 
του ν.  

4093/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως εξής: «5. Στο 
άρθρο 4  

προστίθενται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας 
τίτλου  

τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτόν 
που  

απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3  

του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην 
Ελλάδα  

πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή  

αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους 
συγκρίσιμων τίτλων  

του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται 
αυξημένα  

ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού 
επιστημονικού  

προσωπικού.» 

 

 12. Η περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του πρώτου 
άρθρου του ν.  

4093/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως εξής: «22. Οι 
παράγραφοι 1  

και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η αναγνώριση του δικαιώματος 
ασκήσεως  

ορισμένου επαγγέλματος, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται με ειδικώς 
αιτιολογημένη  

απόφαση του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων ή μιας των 
λοιπών  

αρμόδιων προς τού το αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος. 
2. Η αίτηση  



αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 
του  

παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα 
έγγραφα και  

πιστοποιητικά του παραρτήματος VII του παρόντος διατάγματος σε επίσημη μετάφραση 
στην  

ελληνική γλώσσα. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός 
μηνός από την  

παραλαβή και ενημερώνει τον αιτούντα για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση 
συνοδεύεται από  

παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος του παραβόλου αυτού 
μπορεί να  

αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
θρησκευμάτων,  

Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 

 

 13. Η περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Θ.16. της παραγράφου Θ του πρώτου 
άρθρου του ν.  

4093/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως εξής: 23. Στο 
άρθρο 57  

προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9 ως εξής: «7. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 
εφαρμόζονται  

αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ. 8. Ο ενδιαφερόμενος δύναται 
να ασκήσει  

άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως 
Επαγγελματικών  

Προσόντων και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της 
παραγράφου 1 του  

παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
κοινοποίηση της.  

Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους πενήντα (50) 
ευρώ. Το  

Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων γνωστοποιεί στον 
προσφεύγοντα την  

απόφαση του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες». 

 

 14. Προστίθεται υποπαράγραφος Θ.17 μετά την υποπαράγραφο Θ.16 της 
παραγράφου Θ του  

πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 
19.11.2012 ως εξής:  

«Θ.17. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Δια Βίου  

Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 σε κάθε απόφοιτο 
των  

δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που άρχισε την 
πρακτική του  



άσκηση από 1.10.2008 έως και 30.6.2015 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 
31.12.2015,  

καταβάλλεται επιδότηση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο». 

 

 15. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 14,15,16,17,18 και 19 
του ν.  

3227/2004 (Α` 31). 

 

 16. Επαναριθμούνται οι υποπαράγραφοι Θ17 σε Θ18 και Θ18 σε Θ19 της παραγράφου 
Θ. του  

πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 
19.11.2012. 

 

 

  

  Αρθρο :13 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` 

 

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 Άρθρο 13 

 

 Ενεργειακοί Επιθεωρητές 

 

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (177 Α`) αντικαθίσταται ως 
εξής: 

 

 «1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των 
συστημάτων  

θέρμανσης και κλιματισμού διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και  

διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες μηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του 
Ενεργειακού  

Επιθεωρητή με την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.» 



 

 2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 100/2010 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: 

 

 «2. Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών  

καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ. Τα 
ποσά αυτών  

εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745). 

 

 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 αναριθμείται σε παράγραφο 3 
και  

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «3. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω 
προσόντα, με την  

επιφύλαξη της παραγράφου 5: 

 

 α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, μέλος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας  

(TEE) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει 
αποκτήσει  

αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ` εφαρμογή του π.δ. 
38/2010 (78 Α`). 

 

 β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να συμμετέχει 
επιτυχώς σε  

εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος.  

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 

 

 4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 αναριθμείται σε παράγραφο 4 
και  

αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «4. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών 
επιθεωρήσεων κτιρίων  

όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού 
ανεξαρτήτως  

θερμικής και ψυκτικής ισχύος. 

 

 Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων 
κτιρίων κατοικίας  

και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και 
ψυκτικής  



ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kW). Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών οι 
Πτυχιούχοι Μηχανικοί  

δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών και 
χρήσεων και  

συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.» 

 

 5. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του π.δ. 
100/2010  

καταργούνται και προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 

 

 «5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να ασκήσουν τη  

δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 13  

του π.δ. 38/2010 (78 Α`).» 

 

 6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010  

καταργούνται και προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

 

 «6. Οι πιστοποιημένοι και νόμιμα εγκατεστημένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ενεργειακοί  

Επιθεωρητές, που δεν μετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για μόνιμη 
επαγγελματική  

εγκατάσταση, αλλά προκειμένου να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγω 
επάγγελμα  

στη χώρα μας, υπάγονται στις ρυθμίσεις των άρθρων 5 έως 9 του παραπάνω π.δ. 
38/2010.» 

 

 7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «4. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
χώρας ή  

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης  

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολοκλήρωση 
του  

προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται 
σχετική  

Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.» 

 

 8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 



 «5. Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το TEE, τουλάχιστον δύο (2) φορές 
το χρόνο,  

με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ),  

γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμματος και 
με  

ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των αποτελεσμάτων. 

 

 Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις καταβάλλεται παράβολο 
πενήντα (50) ευρώ  

στο φορέα που τις διενεργεί.» 

 

 9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «6. Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος  

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται 
το  

αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της διαδικασίας. 

 

 Η εξεταστική επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: 

 

 α) δύο (2) εκπροσώπους του TEE, οριζόμενους από το TEE, 

 

 β) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Μηχανικών  

(ΕΕΤΕΜ), οριζόμενου από την ΕΕΤΕΜ, 

 

 γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 

 

 δ) έναν (1) Καθηγητή Α.Ε.Ι ή AT.Ε.Ι οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και  

Κλιματικής Αλλαγής. 

 

 Οι συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές με την υπουργική απόφαση οικ. 2203/2012 
(ΥΟΔΔ 369)  

εξακολουθούν να λειτουργούν έως 31.12.2013, αντικαθιστάμενες έκτοτε με τις 
επιτροπές της  

παρούσης παραγράφου.» 

 

 10. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 



 

 «7. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός 
διαστήματος ενός  

(1) μηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση τους και για τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας  

της εξεταστικής επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής ορίζει τα  

ελλείποντα μέλη, από ειδικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα ενεργειακών επιθεωρήσεων 
από  

πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.» 

 

 Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται. 

 

 11. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 προστίθεται στο τέλος παράγραφος 9 ως εξής: 

 

 «9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής  

Αλλαγής είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά των παραβόλων του παρόντος 
άρθρου.» 

 

 12. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 100/2010 αντικαθίστανται ως 
εξής: 

 

 «1. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η 
διαδικασία  

του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (32 Α`), ήτοι: 

 

 α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού 
Επιθεωρητή,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, προς την Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών  

Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. Η Αναγγελία  

πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού και με την 
υποβολή της  

αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά  

στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου 
Ενεργειακών  

Επιθεωρητών που τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) 
του  

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συνοδευόμενη από τα 
παρακάτω  

δικαιολογητικά: 



 

 αα) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου. 

 

 ββ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (75 Α`) με επικύρωση του 
γνησίου της  

υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα 
κωλύματα ή  

ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της ΕΥΕΠΕΝ), ότι δεν 
είναι  

υπάλληλος στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή 
ιδιωτικού  

δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική 
επεξεργασία και  

κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει 
προβεί, με την  

επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών,  

καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση του. 

 

 γγ) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή 
σε  

περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο 
αναγνωρισμένο  

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων στη  

χώρα μας κατ` εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για 
Διπλωματούχους  

Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο TEE, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς 
Τεχνολογικής  

Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του TEE, αρκεί η 
βεβαίωση  

εγγραφής τους. 

 

 δδ) Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης. 

 

 εε) Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης. 

 

 στστ) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ. 

 

 β) Η υποβολή της Αναγγελίας του σημείου α) γίνεται εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει 
ολοκληρώσει  

τη διαδικασία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εξετάσεων του άρθρου 17 και όπως 
αποδεικνύεται  



από τις σχετικές Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης και Επιτυχούς Εξέτασης των 
φορέων  

εκπαίδευσης και εξέτασης αντίστοιχα. 

 

 γ) Η ΕΥΕΠΕΝ, μετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις 
προβλεπόμενες  

διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων  

προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού 
επιθεωρητή. 

 

 δ) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την 
ημερομηνία λήψης  

της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων παραπάνω 
νομίμων  

δικαιολογητικών. 

 

 ε) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η 
συνδρομή  

τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η ΕΥΕΠΕΝ ενημερώνει εγγράφως τον 
ενδιαφερόμενο ότι του  

απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς 
λόγους. Άλλως,  

μετά παρέλευση δύο (2) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, 
χωρίς άλλη  

ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.» 

 

 Οι επόμενες παράγραφοι του άρθρου αναριθμούνται έτσι ώστε η παράγραφος 4 
λαμβάνει τον  

αριθμό 2 στο εδάφιο (γ) και στο εδάφιο (δ) της οποίας ο όρος «επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα»  

αντικαθίσταται από τον όρο «φωτοαντίγραφα». 

 

 13. Το άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «Άρθρο 4 

 

 Ασυμβίβαστα ενεργειακών επιθεωρητών 

 

 «1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή 
σε κτίριο ή  

τμήματα αυτού εφόσον: 

 



 α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση 
υπήρξε με  

οποιοδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή 
υπάλληλος, 

 

 β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του 
έως β` βαθμού ή  

νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.» 

 

 14. Στο άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: 

 

 «2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του 
υπαλλήλου  

στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου  

χρόνου. Για την εφαρμογή του παρόντος, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2, 
παράγραφοι 2 και 3,  

του ν. 3310/2005 (30 Α`).» 

 

 Το εδάφιο β) της παραγράφου 23 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011 (249 Α`) 
καταργείται. 

 

 15. Στο άρθρο 6 του π.δ. 100/2010 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

 

 «3. Ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμοι στο κοινό 
ηλεκτρονικά,  

μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής 
ιστοσελίδας του  

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» 

 

 16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 (89 Α`) αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 «2. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του ν. 3661/2008 (89 Α`) είναι 
δεκαετούς  

ισχύος κατ` ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική 
ανακαίνιση πριν  

παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο 
ολοκλήρωσης της  

ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις 
περιπτώσεις της  

πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.» 

 



 17. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 100/2010 αναφέρεται ο όρος «άδεια» αντικαθίσταται 
από τον  

όρο «αναγγελία» κατά τα οριζόμενα στην παρ.12 του παρόντος. 

 

 18. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν εφαρμόζεται το άρθρο 8 της Πράξης 
Νομοθετικού  

Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 
4093/2012» (229  

Α/19-11-2012). 

 

 

  

  Αρθρο :14 

Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 

 

 

*** ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα θέματα της παρούσης,η οποία ΔΕΝ κυρώθηκε ποτέ,ρυθμίζονται  

       από τον ν.4111/2013,ΦΕΚ Α  18. 

 

 

 Άρθρο 14 

 

 Ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων 

 

 1. Η περίπτωση στ) της παρ.2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 (Α` 209) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

 

 "στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού 
προστίμου ή η  

καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/01/2013, όπως 
ορίζεται στην  

παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στον 
παρόντα  

νόμο" 

 

 2. Στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται περίπτωση στ ως εξής: 

 

 «στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως 
31/01/2013  

παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις  

κατανέμονται αντιστοίχως. 

 



 3. Η ισχύς της διάταξης της περίπτ. γ της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 
αναστέλλεται  

μέχρι την 31/01/2013. 

 

 

  

   

 
 


