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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072
Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος − Νέα εται−
ρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµι−
ση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης
1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή αναρτά στο διαδικτυακό της
τόπο για λόγους διαφάνειας τις άδειες, αποφάσεις και
εγκρίσεις που εκδίδει, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε−
σία, καθώς και τις εκθέσεις επιθεωρήσεων που εκδίδο−
νται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης όλων
των δραστηριοτήτων και της τήρησης των όρων της
νόµιµης άσκησής τους.
2. Αν µεταβληθεί η επωνυµία του φορέα της επιχεί−
ρησης ή µεταβιβασθεί για οποιαδήποτε αιτία µέρος
ή το σύνολο των εταιρικών µεριδίων ή µετοχών µίας
εταιρείας, ανάλογα µε τη φύση της επιχείρησης ως
ατοµικής ή οποιουδήποτε είδους εταιρείας, η άδεια που
έχει εκδοθεί ελέγχεται και τροποποιείται µόνον όσον
αφορά στα στοιχεία του φορέα που διαφοροποιήθηκαν.
Πιστοποιητικά, αποφάσεις, εγκρίσεις, που έχουν εκδοθεί
για την επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τη
λήξη τους και δεν απαιτείται η προσκόµιση νέων.
Αν η µεταβολή συνίσταται στην προσθήκη νέας δρα−
στηριότητας για την οποία απαιτείται αδειοδότηση, τα
πιστοποιητικά, οι αποφάσεις και οι εγκρίσεις που έχουν
εκδοθεί και αφορούν την ήδη ασκούµενη δραστηριότη−
τα, δεν αναζητούνται εκ νέου. Σε αυτή την περίπτωση
απαιτείται η προσκόµιση από την επιχείρηση υπεύθυνης
δήλωσης µε την οποία βεβαιώνεται ότι εξακολουθούν
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της αρχι−
κής άδειας.
3. Οι κρατικές κεντρικές και περιφερειακές αρχές
και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, που εκδί−

δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως
δραστηριότητες, µεριµνούν για την ηλεκτρονική µετα−
ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωµένου
πληροφοριακού συστήµατος, στο πλαίσιο του οποίου
γίνεται σε ηλεκτρονική µορφή η υποβολή των αιτήσε−
ων, η ηλεκτρονική διακίνηση µεταξύ των συναρµόδιων
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.
4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης,
απόφασης ή γνωµοδότησης από κρατικές κεντρικές και
περιφερειακές αρχές και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση
του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία
αυτά αναζητούνται από την αρµόδια υπηρεσία.
5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση
αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια−
τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαµβάνονται
όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τις διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωµο−
δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.
6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή
πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώµης,
αρκεί η προσκόµιση των δικαιολογητικών που προβλέ−
πονται ρητά στο νόµο ή σε κανονιστικές πράξεις. ∆εν
επιτρέπεται η εκ µέρους της αρµόδιας αρχής αναζήτηση
πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκοµισθούν,
δεν λαµβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η
παράβαση της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου
συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα εκ µέρους του αρµό−
διου υπαλλήλου.
7. Μέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρό−
ντος νόµου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν
το νοµοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση
αδειών, µε σκοπό τη µείωση: (α) των απαιτούµενων
αδειών και (β) των επί µέρους απαιτούµενων δικαιο−
λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους
µε υπεύθυνες δηλώσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος.
8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρµογή για τις
άδειες που εκδίδονται από τη Γενική ∆ιεύθυνση Τελω−
νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρµογή διατάξεων ∆ιεθνών Συµ−
βάσεων και της κοινοτικής νοµοθεσίας ή ειδικής εθνικής
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5. Η Γενική Συνέλευση της απορροφώσας εταιρείας
θα συνέλθει µετά την δηµοσίευση του παρόντος νόµου
για να τροποποιήσει το «περί κεφαλαίου» άρθρο 3 του
καταστατικού της εταιρείας και κάθε άλλο σχετικό άρ−
θρο όπου απαιτείται.
6. Από 1.12.2011 όλες οι πράξεις της απορροφούµενης
εταιρείας θεωρείται ότι διενεργούνται για λογαριασµό
της απορροφώσας εταιρείας και τα ποσά αυτών µετα−
φέρονται µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.
7. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα
επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας
της απορροφούµενης εταιρείας περιέρχονται, µετά την
ολοκλήρωση της συγχώνευσης, αυτοδικαίως, χωρίς την
τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και
χωρίς αντάλλαγµα, στην απορροφώσα εταιρεία Ο.Κ.Α.Α.
Α.Ε., µε την επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας για
δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο
εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περι−
ουσιακών στοιχείων του καταργουµένου και συγχωνευ−
όµενου δι’ απορροφήσεως φορέα, αλλά και την ευθύνη
για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.
8. Από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η απορρο−
φώσα Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. υποκαθίσταται σε όλα τα δικαιώµατα,
υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της απορροφούµε−
νης εταιρείας, η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει
εκκαθάριση.
9. Η µεταβίβαση της απορροφούµενης εταιρείας εξο−
µοιώνεται µε καθολική διαδοχή και οι εκκρεµείς δίκες
συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εται−
ρεία.
10. Για τη συγχώνευση των ανωτέρω εταιρειών εφαρ−
µόζονται, ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και δι−
ευκολύνσεις, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν.
2166/1993.
11. Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων της απορροφού−
µενης εταιρείας λύονται µέσα σε τρεις µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
12. Οι σκοποί της απορροφούµενης εταιρείας, όπως
προκύπτουν από το άρθρο 4 του καταστατικού της
(τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 2062/7.10.2009), ανατίθενται από
την δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην απορροφώσα
εταιρεία Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.
13. Όσον αφορά το προσωπικό των συγχωνευόµενων
εταιρειών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 66
παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), καθώς και οι διατάξεις
του άρθρου 34 παράγραφοι 6 και 7 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226).
14. Οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις περί
συγχωνεύσεως διατυπώσεις δηµοσιότητας λογίζεται
ότι πληρούνται µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
και η απορροφούµενη ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ. Α.Ε. διαγράφεται από
το Μητρώο Α.Ε.
15. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της απορροφώσας εται−
ρείας εξουσιοδοτείται µε τον παρόντα νόµο να προ−
βαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολο−
κλήρωση της συγχώνευσης.
Άρθρο 238
Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ν. 4013/2011)
1. Στο άρθρο 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) επέρχεται η
ακόλουθη τροποποίηση:
Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περί−
πτωσης ι΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ. Παρακολουθεί και αξιολογεί τη συλλογή, επεξερ−
γασία και δηµοσίευση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μη−
τρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων δεδοµένων στοιχείων από
τις αναθέτουσες αρχές και τους αρµόδιους δηµόσιους
φορείς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11.»
2 α. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 προ−
στίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και µετά από εισήγηση του Προ−
έδρου δύναται να ορίζονται έως τρία από τα τακτικά
µέλη ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τα
οποία τελούν, για το λόγο αυτό, σε αναστολή άσκη−
σης οποιουδήποτε έµµισθου δηµόσιου λειτουργήµατός
τους.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«3. Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγ−
γράφονται υπό ίδιο κωδικό στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας. Τα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης ρυθµίζονται
µε τον ειδικό κανονισµό οικονοµικής διαχείρισης που
καταρτίζεται από την Αρχή και εγκρίνεται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οι−
κονοµικών. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού
διατάγµατος, η µισθοδοσία του προσωπικού και οι λει−
τουργικές δαπάνες της Αρχής θα βαρύνουν τις πιστώ−
σεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και υποστηρίζονται
από αυτό. Η Αρχή για τη συµµετοχή της στο Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων, σε ευρωπαϊκά ή συγχρηµατο−
δοτούµενα προγράµµατα, όπως στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013, δύναται να χρη−
µατοδοτείται µέσω της συλλογικής απόφασης έργου
(ΣΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας. Για την κάλυψη των λειτουργικών ανα−
γκών της Αρχής στις συµβάσεις που υπάγονται στον
παρόντα νόµο και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος
του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολο−
γίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς
και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό της κρά−
τησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά
την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της
Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό,
η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στον ειδικό κανονισµό οικονοµικής
διαχείρισης. Τα εν λόγω ποσά καλύπτουν πλήρως το
κόστος λειτουργίας της Αρχής. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας και Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Αρχής,
µπορούν να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το χρόνο,
τον τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω
χρηµατικών ποσών. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά τον
ανωτέρω τρόπο κατά το έτος 2011 µπορεί να µεταφέρο−
νται και να αποτελούν έσοδα της Αρχής το 2012 µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
3. Στο άρθρο 5 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) προστίθενται
παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Η παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 εφαρµόζε−
ται αναλόγως για τα µέλη της Αρχής τακτικά και ανα−
πληρωµατικά καθώς και για το προσωπικό της Αρχής.
5. Τα µέλη της Αρχής τακτικά και αναπληρωµατικά,
καθώς και το προσωπικό της Αρχής δεν διώκονται και
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δεν ενάγονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν µε
δόλο ή βαρειά αµέλεια ή παραβίασαν το απόρρητο των
πληροφοριών και στοιχείων, που περιήλθαν σε γνώση
τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή παρέβη−
σαν το καθήκον εχεµύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. (ν. 3528/2007).»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4013/2011, η πε−
ρίπτωση β΄ καταργείται και η περίπτωση γ΄ αντικαθί−
σταται ως εξής:
«γ) Ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού
της Αρχής.»
5. Στο άρθρο 9 του ν. 4013/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 6 ως εξής:
«6. α) Συνιστάται στην Αρχή θέση Γενικού ∆ιευθυντή,
ο οποίος ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
αα) προΐσταται των υπηρεσιών της Αρχής και συντο−
νίζει και κατευθύνει τη λειτουργία τους,
ββ) είναι διοικητικός προϊστάµενος του προσωπικού
και
γγ) ασκεί τις αρµοδιότητες του Προέδρου, που του
ανατίθενται µε απόφαση του τελευταίου. Έως το διο−
ρισµό του Γενικού ∆ιευθυντή ή αν αυτός ελλείπει, οι
αρµοδιότητες που προβλέπονται στις υποπεριπτώσεις
αα) και ββ) ασκούνται από τον Πρόεδρο της Αρχής.
β) Προσόντα διορισµού στη θέση του Γενικού ∆ιευθυ−
ντή είναι µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό
αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της Αρχής και
πενταετής τουλάχιστον σχετική εµπειρία. Με την προ−
κήρυξη για την πλήρωση της θέσης, η οποία εκδίδεται
από την Αρχή και δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον
ηµερήσιες εφηµερίδες, µπορεί να καθορίζονται πρό−
σθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
γ) Ο Γενικός ∆ιευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστι−
κής απασχόλησης και διορίζεται για πενταετή θητεία, η
οποία µπορεί να ανανεωθεί µία φορά µε απόφαση της
Αρχής. Η θητεία του Γενικού ∆ιευθυντή µπορεί να διακό−
πτεται πριν από τη λήξη της για λόγους που ανάγονται
σε αδυναµία ή σε πληµµελή εκπλήρωση των καθηκόντων
του, µε πράξη του Προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της Αρχής.
δ) Υποψήφιοι για τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή µπο−
ρεί να είναι και δηµόσιοι υπάλληλοι ή λειτουργοί ή ερ−
γαζόµενοι σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/
1995 (Α΄ 247). Ο Γενικός ∆ιευθυντής επιλέγεται από την
Αρχή και διορίζεται µε απόφαση του Προέδρου, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως
ισχύει κάθε φορά. Για την επιλογή εισηγείται στην Αρχή
τριµελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφασή
της και αποτελείται από τον Πρόεδρο της Αρχής, ένα
µέλος της και ένα µέλος του Α.Σ.Ε.Π.
ε) Αν ο Γενικός ∆ιευθυντής προέρχεται από φορέα του
δηµόσιου τοµέα, µετά από τη λήξη και τη µη ανανέωση
της θητείας του, µε κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοι−
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνη−
σης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
επιστρέφει, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης,
στον φορέα προέλευσης και καταλαµβάνει κενή οργα−
νική θέση αντίστοιχη µε τη θέση που κατείχε στον ίδιο
φορέα ή, αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαµβάνει
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προσωποπαγή θέση µε την ίδια σχέση εργασίας, της
ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας,
που συνιστάται µε την ίδια απόφαση. Η υπηρεσία του
στη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή της Αρχής αποτελεί
πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες
και λαµβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθµολογική
και µισθολογική του εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση
προϊσταµένου γενικής διεύθυνσης.
στ) Οι αποδοχές του Γενικού ∆ιευθυντή καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Άρθρο 239
Κεντρική σύναψη και εκτέλεση συµβάσεων
υπηρεσιών από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου
1. Στο Τµήµα Θεσµικών Ρυθµίσεων της ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών
Προµηθειών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας µεταφέρονται οι αρµοδιότητες της περίπτωσης ε΄
του άρθρου 12 του π.δ. 138/1993 (Α΄ 55) όπως προστέθηκε
µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
35 του π.δ. 346/1998 (Α΄ 230), πλην της συλλογής και
αποστολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στατιστικών στοι−
χείων δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, που
ασκείται από το Τµήµα Προγραµµατισµού και στοιχείων
της ίδιας ∆ιεύθυνσης.
2. Η σύναψη και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων
υπηρεσιών κατά την έννοια του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64)
µπορεί να είναι, είτε κεντρική, όταν διενεργείται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου) είτε αποκεντρωµένη,
όταν διενεργείται από οποιονδήποτε άλλο φορέα του
δηµοσίου τοµέα όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β ν.
2362/1995 (Α΄ 247).
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίνεται Κανονισµός Υπηρεσι−
ών ∆ηµοσίου µε τον οποίο ρυθµίζονται οι διαδικασίες
για τη σύναψη και εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων
υπηρεσιών των ανωτέρω παραγράφων και περιέχει ιδί−
ως: α) τους όρους, τις προϋποθέσεις διενέργειας της
διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών,
τις διαδικαστικές ενέργειες, τα κριτήρια συµµετοχής,
β) τους ειδικότερους όρους συµµετοχής, τα κριτήρια
αξιολόγησης και κάθε άλλη προϋπόθεση ή διαδικαστική
ενέργεια µέχρι την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της
απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας, την ευθύνη του
οικονοµικού φορέα (παρόχου) µετά την οριστική παρα−
λαβή της υπηρεσίας, γ) τις προϋποθέσεις καταβολής
εγγύησης, τον τύπο, το ύψος, τους υπόχρεους και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στη διασφάλιση της ολο−
κλήρωσης των υπηρεσιών, δ) τις προθεσµίες, τους όρους
και τις προϋποθέσεις ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυ−
γής, ε) το ύψος της προκαταβολής επί της συµβατικής
αξίας, τις προθεσµίες απόδοσης λογαριασµού, τους
διάφορους τρόπους πληρωµής και κάθε άλλο θέµα που
αφορά την αποπληρωµή του τιµήµατος της σύµβασης
παροχής υπηρεσιών, στ) τις προθεσµίες των επί µέρους
διαδικασιών, τη σύσταση των συλλογικών οργάνων που
συµµετέχουν στη σύναψη και εκτέλεση των συµβάσεων
παροχής υπηρεσιών των επί µέρους φορέων, τον τρόπο
διοικητικής επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν
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µέχρι την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας,
τις χρηµατικές κυρώσεις (πρόστιµα, κατάπτωση ποι−
νικής ρήτρας ή εγγυοδοσίας κ.λπ., αποκλεισµό εν όλω
ή εν µέρει κ.λπ.), οποιαδήποτε άλλη διοικητική κύρωση
στους µη εκπληρώνοντες τις ανειληµµένες υποχρεώσεις
τους και κάθε άλλο θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου. Μέχρι την έκδοση του ως άνω
Κανονισµού Υπηρεσιών εφαρµόζεται αναλογικά το π.δ.
118/2007 (Α΄ 150) ή οι οικείοι Κανονισµοί προµηθειών ή
υπηρεσιών φορέων κατά περίπτωση.
4. Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου), συ−
νάπτονται και εκτελούνται συµβάσεις υπηρεσιών, που
η δαπάνη τους βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό,
τους προσαρτηµένους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογι−
σµούς και λογαριασµούς, τον προϋπολογισµό δηµοσίων
επενδύσεων, καθώς και κάθε αποκεντρωµένη δηµόσια
σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια
της παραγράφου 2, εφόσον εγκριθεί, µε κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Η ως άνω αρµοδιότητα ασκείται από το Τµήµα Ιατρικών
Μηχανηµάτων και Εξοπλισµού της ∆ιεύθυνσης Προµη−
θειών Ιατρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού και Επιστηµο−
νικών Οργάνων, που µετονοµάζονται σε Τµήµα Ιατρικών
Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και Παροχής Υπηρεσιών και
∆ιεύθυνση Ιατρικού Εξοπλισµού, Επιστηµονικών Οργά−
νων και Παροχής Υπηρεσιών, αντίστοιχα.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, µε κοινή από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ−
γού παρέχεται η ευχέρεια για τη σύναψη και εκτέλεση
ενοποιηµένων δηµοσίων συµβάσεων παροχής υπηρε−
σιών για την κάλυψη αναγκών περισσοτέρων φορέων
του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο
1β του ν. 2362/1995.
6. Από τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εξαι−
ρούνται οι Ο.Τ.Α.
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56
του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειµένου να καθίσταται δυνατή η εκτίµηση των
αποτελεσµάτων της εφαρµογής του παρόντος, το
Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο
µέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, χωριστή στατιστική
κατάσταση, καταρτισµένη σύµφωνα µε το άρθρο 57,
σχετικά µε τις συµβάσεις δηµοσίων προµηθειών και
υπηρεσιών, αντίστοιχα, που έχουν συνάψει οι αναθέ−
τουσες αρχές κατά το προηγούµενο έτος».
8. Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3886/2010 (Α΄ 173)
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ως αρµόδιο Υπουργείο, κατά την έννοια του παρό−
ντος άρθρου, νοείται το Υπουργείο Υποδοµών, Μετα−
φορών και ∆ικτύων για τις συµβάσεις δηµοσίων έργων,
και το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας για τις συµβάσεις κρατικών προµηθειών και
υπηρεσιών.»
Άρθρο 240
Ρυθµίσεις για την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και Μ.Ο.∆. Α.Ε.
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου πέµπτου
του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες και
τα προσόντα των ανωτέρω θέσεων. Με την προκήρυξη

µπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω από το ∆.Σ. της
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.: α) τα ειδικότερα προσόντα και β) ο βασι−
κός ή µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ζητείται για
κάθε προς πλήρωση θέση σύµφωνα µε τις εκάστοτε
επιχειρησιακές ανάγκες της. Η κατά περίπτωση σχε−
τική αιτιολογία ελέγχεται από το Ανώτατο Συµβούλιο
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
Η διαδικασία επιλογής διεξάγεται από τριµελή επιτρο−
πή αποτελούµενη από ένα µέλος του ΑΣΕΠ, ως πρόεδρο,
και δύο µέλη που υποδεικνύονται από το ∆.Σ. της ΕΤΕΑΝ
Α.Ε., τα οποία ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας. Τα µέλη του ΑΣΕΠ ορίζονται από
την ολοµέλεια του.
Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το ∆.Σ. της
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. και καθορίζει τον αριθµό και τις ειδικότη−
τες των προς κάλυψη θέσεων, καθώς και τα αναγκαία
προσόντα και δηµοσιεύεται ολόκληρη στην Εφηµερί−
δα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)
και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες των
Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δηµο−
σίευση της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει
από άποψη νοµιµότητας εντός δέκα (10) ηµερών. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δέκα (10) ηµερών
τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη του Α.Σ.Ε.Π. Οι σχετικοί
πίνακες των επιτυχόντων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π.
προς έλεγχο νοµιµότητας και κύρωση. Σε περίπτωση
περισσοτέρων επιτυχόντων από τις προκηρυχθείσες
θέσεις καταρτίζεται σχετικός πίνακας επιλαχόντων, ο
οποίος ισχύει για ένα έτος από την κύρωση των πινάκων
από το Α.Σ.Ε.Π. Η ισχύς του πίνακα µπορεί να παρατα−
θεί για ένα επιπλέον έτος µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την
επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), του
άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και των παραγράφων
20 και 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54),
στις διαδικασίες προσλήψεων κατά την παρούσα παρά−
γραφο δεν εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες ειδικές
διατάξεις περί προσλήψεως προσώπων που εµπίπτουν
σε ειδικές ή προστατευόµενες κατηγορίες.
Εάν οι θέσεις ευθύνης που ορίζονται από τον Κανο−
νισµό Λειτουργίας δεν καταστεί δυνατό να καλυφθούν
µε τον οριζόµενο στη παράγραφο 3 τρόπο, η πλήρωσή
τους προκηρύσσεται από το ∆.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. Με
την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280),
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) και των παρα−
γράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012
(Α΄ 54), η πρόσληψη γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου απευθείας στη
θέση ευθύνης, κατόπιν εισηγήσεως Επιτροπής Προσλή−
ψεως ∆ιευθυντικών Στελεχών που συγκροτείται από ένα
σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται από την Ολοµέλεια
του, από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. και το Γενικό ∆ιευθυντή
της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. Η πρόσληψη γίνεται σε µία από τις
συνιστώµενες µε το πρώτο εδάφιο θέσεις.
H επιλογή νοµικών συµβούλων, που καλύπτουν του−
λάχιστον δύο από τις συνιστώµενες µε το πρώτο εδά−
φιο θέσεις, γίνεται από το ∆.Σ. της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., µετά
από εισήγηση της επιτροπής επιλογής προσωπικού (µε
τη συµµετοχή ως προέδρου του µέλους του Α.Σ.Ε.Π.)
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφιο
δεύτερο του ν. 1649/1986 (Α΄ 149) και των διατάξεων της
ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

∆΄

110 €

−
30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.∆.

5€

−

-

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

−

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
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Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδροµικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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