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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσµικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας 
του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις
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Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείµενο

1. Σκοπός του Μέρους Α΄ είναι η διασφάλιση της ακε-
ραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση δραστηριο-
τήτων επιρροής. Αντικείµενο του Μέρους Α΄ είναι η εισα-
γωγή κανόνων που διέπουν τις δραστηριότητες επιρροής
σε θεσµικούς φορείς της Πολιτείας, καθώς και η σύσταση
του Μητρώου Διαφάνειας.

2. Σκοπός του Μέρους Β΄ είναι η ενίσχυση της διαφάνει-
ας και της λογοδοσίας κατά την προσφορά δώρων, ωφελη-
µάτων, άλλων παροχών και φιλοξενίας προς τον Πρόεδρο
της Δηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυ-
πουργούς. Αντικείµενο του Μέρους Β΄ είναι η εισαγωγή
κανόνων για την κυριότητα, τη διοίκηση, τη διαχείριση, την
καταγραφή, τη δηµοσιοποίηση και την αξιοποίηση των α-
ντικειµένων που προσφέρονται στα πρόσωπα του πρώτου
εδαφίου λόγω της θεσµικής τους ιδιότητας.

3. Σκοπός του Μέρους Γ΄ είναι η αποκατάσταση της ακε-
ραιότητας του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας και η α-
ποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δηµο-

σίου και των Ο.Τ.Α.. Το αντικείµενο του Μέρους Γ΄ συνί-
σταται στην εισαγωγή διατάξεων αναφορικά µε το προσω-
πικό του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α.. 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ 

ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ εφαρµόζονται κατά την επι-
κοινωνία εκπροσώπων συµφερόντων µε θεσµικούς φο-
ρείς. 

Άρθρο 3
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του Μέρους Α΄, οι κατωτέρω όροι έ-
χουν την ακόλουθη έννοια:
α) «Δραστηριότητα επιρροής»: Κάθε είδους άµεση επι-

κοινωνία εκπροσώπου συµφερόντων µε θεσµικούς φορείς,
η οποία αποσκοπεί να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης από-
φασης, και ιδίως, ως προς στο περιεχόµενο νόµου, προε-
δρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης, άλλης κανο-
νιστικής διοικητικής πράξης ή εγκυκλίου και η οποία διεξά-
γεται µε αµοιβή, στο πλαίσιο εκπροσώπησης των συµφε-
ρόντων του πελάτη των προσώπων της περ. γ΄, ανεξάρτη-
τα από το αν η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ή έπεται
της επικοινωνίας, και ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της
επικοινωνίας. Στον ανωτέρω ορισµό δεν εµπίπτει η επικοι-
νωνία που λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο:

(αα) πρόσκλησης από θεσµικούς φορείς της περ. β΄ για
παροχή ενηµέρωσης κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης,

(αβ) νοµικής ή άλλου είδους επαγγελµατικής εκπροσώ-
πησης που αποσκοπεί στην άσκηση δικαιωµάτων, όπως ι-
δίως τα δικαιώµατα πληροφόρησης, ακρόασης και προ-
σφυγής σε κάθε διαδικασία,

(αγ) συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε µέλη συνδικαλι-
στικών οργανώσεων, όπως προβλέπονται από την εργατι-
κή νοµοθεσία, εφόσον δρουν υπό την ιδιότητα αυτή,

(αδ) συζήτησης µε µέλη διπλωµατικής αποστολής ή προ-
ξενικής αρχής, ή µε εκπροσώπους κρατών µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτων χωρών, ή µε εκπροσώπους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλων ευρωπαϊκών και διε-
θνών οργανισµών, εφόσον δρουν υπό την επίσηµη ιδιότη-
τά τους.
β) «Θεσµικοί φορείς»: οι φορείς που ασκούν νοµοθετική

ή εκτελεστική λειτουργία, τα µέλη ή οι υπάλληλοι αυτών,
είτε δρουν ατοµικά ή συλλογικά.
γ) «Εκπρόσωπος συµφερόντων»: το φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο, το οποίο ασκεί δραστηριότητα επιρροής µε α-
µοιβή, µέσω της επικοινωνίας του µε τους θεσµικούς φο-
ρείς της περ. β΄, για λογαριασµό και προς όφελος του πε-
λάτη του. Από τον ορισµό εξαιρούνται πρόσωπα που συν-
δέονται µε τον πελάτη µε σχέση εργασίας ή έµµισθη εντο-
λή. 
δ) «Πελάτης»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο έ-

χει αναθέσει στον εκπρόσωπο συµφερόντων να ασκεί
δραστηριότητα επιρροής.
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ε) «Επικοινωνία»: οποιαδήποτε προφορική, γραπτή ή η-
λεκτρονική επαφή του εκπροσώπου συµφερόντων κατόπιν
δικής του πρωτοβουλίας µε τους θεσµικούς φορείς της
περ. β΄ που έχει ως στόχο την άσκηση επιρροής κατά τα ο-
ριζόµενα στην περ. α΄. 
στ) «Μητρώο Διαφάνειας»: η ηλεκτρονική βάση δεδοµέ-

νων, η οποία συστήνεται για την καταχώριση πληροφοριών
σχετικών µε την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής. 
ζ) «Εποπτεύουσα Αρχή»: αρµόδια αρχή για την εποπτεία

του Μητρώου Διαφάνειας και την τήρηση του Μέρους Α΄
είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Άρθρο 4
Σεβασµός δικαιωµάτων πολιτών

Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ σε καµία περίπτωση δεν θί-
γουν τα συνταγµατικά δικαιώµατα των πολιτών, όπως τα
δικαιώµατα της ελευθερίας της έκφρασης, πληροφόρη-
σης, ακρόασης, αναφοράς στις αρχές και συµµετοχής
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτική ζωή της Χώρας. 

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των θεσµικών φορέων

1. Οι θεσµικοί φορείς οφείλουν: 
(α) να ενεργούν σύµφωνα µε τον νόµο και µε τις αρχές

της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της ίσης µεταχείρι-
σης των εκπροσώπων συµφερόντων, 

(β) να αρνούνται να επικοινωνήσουν µε εκπροσώπους
συµφερόντων, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Μη-
τρώο Διαφάνειας του Κεφαλαίου Γ΄,

(γ) να µην παρεµποδίζουν τις δραστηριότητες άσκησης
επιρροής, εφόσον διεξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Μέρους Α΄ και

(δ) να ενηµερώνουν την Εποπτεύουσα Αρχή σε περίπτω-
ση παραβίασης του Μέρους Α΄,

(ε) να υποβάλλουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ετήσια
δήλωση για την επικοινωνία τους µε τους εκπροσώπους
συµφερόντων σχετικά µε τον χρόνο της επικοινωνίας, τα
στοιχεία του εκπροσώπου συµφερόντων, τον τοµέα πολιτι-
κής και το είδος.

2. Η υποχρέωση της περ. γ΄ της παρ. 1 δεν δηµιουργεί
υποχρέωση µαρτυρίας των θεσµικών φορέων για πληρο-
φορίες που κατέχουν λόγω της θεσµικής τους ιδιότητας.

Άρθρο 6
Εκπρόσωπος συµφερόντων

1. Εκπρόσωπος συµφερόντων δύναται να είναι µόνο το
πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο στο Μητρώο Διαφάνει-
ας του άρθρου 8. Φυσικό πρόσωπο δύναται να είναι εκπρό-
σωπος συµφερόντων µόνο εφόσον έχει συµπληρώσει τα
δεκαοκτώ (18) έτη και δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα
για κακούργηµα ή πληµµέληµα µε ποινή στερητική της ε-
λευθερίας άνω των δεκαοκτώ (18) µηνών. Η προϋπόθεση
του δευτέρου εδαφίου ισχύει και για τον νόµιµο εκπρόσω-

πο νοµικού προσώπου που είναι εκπρόσωπος συµφερό-
ντων.

2. Οι θεσµικοί φορείς δεν επιτρέπεται να ασκούν δρα-
στηριότητα επιρροής κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η
απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για
τους συζύγους ή συµβιούντες των θεσµικών φορέων κατά
τη διάρκεια της θητείας τους.

3. Οι θεσµικοί φορείς δεν µπορούν να ασκούν δραστη-
ριότητα επιρροής για δεκαοκτώ (18) µήνες µετά από την α-
ποχώρηση από τη θέση τους για οποιονδήποτε λόγο. 

Άρθρο 7
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
εκπροσώπων συµφερόντων

1. Οι εκπρόσωποι συµφερόντων κατά την άσκηση δρα-
στηριότητας επιρροής ενεργούν µε ακεραιότητα, διαφά-
νεια και υπευθυνότητα και σύµφωνα µε τον νόµο. Ειδικό-
τερα, υποχρεούνται: 

(α) να γνωστοποιούν την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι
συµφερόντων, την εγγραφή τους στο Μητρώο Διαφάνειας
και την ταυτότητα του πελάτη τους, καθώς και να ενηµε-
ρώνουν για τον σκοπό της δραστηριότητας επιρροής,

(β) να αποφεύγουν οποιαδήποτε επικοινωνία που δύνα-
ται να δηµιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συµφερό-
ντων, 

(γ) να απέχουν από την άσκηση οποιασδήποτε µορφής
αθέµιτης επιρροής ή πίεσης,

(δ) να µην αποσπούν πληροφορίες µε αθέµιτο ή παράνο-
µο τρόπο, να µη διαστρεβλώνουν και να µη χειραγωγούν
διαθέσιµες πληροφορίες,

(ε) να µη χρησιµοποιούν και να µη δηµοσιοποιούν τις
πληροφορίες που λαµβάνουν από θεσµικούς φορείς για ε-
µπορικούς ή διαφηµιστικούς σκοπούς,

(στ) να µην προσφέρουν στους θεσµικούς φορείς οποι-
ασδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των δώρων, της φιλοξενίας, της χορηγίας, της δωρε-
άς ή άλλων διευκολύνσεων, 

(ζ) να υποβάλλουν αληθή και έγκυρα στοιχεία στο Μη-
τρώο Διαφάνειας και στην ετήσια δήλωση του άρθρου 10
και να τα επικαιροποιούν,

(η) να διατηρούν πληροφορίες σχετικές µε τις δραστη-
ριότητες επιρροής για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών και
να τις θέτουν στη διάθεση της Εποπτεύουσας Αρχής, εφό-
σον ζητηθούν. 

2. Οι εκπρόσωποι συµφερόντων δικαιούνται να: 
(α) έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε το αντι-

κείµενο στο οποίο δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτές δεν
είναι εµπιστευτικές, 

(β) συµµετέχουν ως οµιλητές σε ακροάσεις επιτροπών,
οι οποίες συνεδριάζουν δηµόσια, 

(γ) υποβάλουν προτάσεις σε σχέδια νόµου, προεδρικού
διατάγµατος, υπουργικής απόφασης, άλλης κανονιστικής
διοικητικής πράξης ή εγκυκλίου,

(δ) αιτούνται τη διοργάνωση συναντήσεων µε θεσµικούς
φορείς και να συµµετέχουν σε αυτές.

3. Οι πληροφορίες που αποκτούν οι εκπρόσωποι συµφε-
ρόντων κατά την άσκηση δραστηριότητας επιρροής από
τους πελάτες τους είναι εµπιστευτικές µε εξαίρεση τις
πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο Διαφάνειας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο 8
Μητρώο Διαφάνειας

1. Συστήνεται Μητρώο Διαφάνειας (εφεξής «Μητρώο»),
το οποίο λειτουργεί ως ηλεκτρονική βάση δεδοµένων και
τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ορίζεται δια-
χειρίστρια και υπεύθυνη επεξεργασίας δεδοµένων σύµφω-
να µε τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137).

2. Η πρόσβαση στο Μητρώο είναι διαθέσιµη στο κοινό
µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δηµόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr-ΕΨΠ).

3. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι εκπρόσω-
ποι συµφερόντων. 

4. Στο Μητρώο δύνανται να εγγράφονται και σωµατεία,
επαγγελµατικές ενώσεις, επιµελητήρια και φορείς της κοι-
νωνίας των πολιτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
του Μέρους Α΄. Με την εγγραφή τους αποκτούν τα δικαι-
ώµατα και υπέχουν τις υποχρεώσεις του παρόντος.

5. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διασφαλίζει την απρόσκο-
πτη λειτουργία και συντήρηση του Μητρώου και παρέχει
πληροφορίες για την εγγραφή και την πλοήγηση σε αυτό.
Κατά τη λήξη του έτους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συ-
ντάσσει έκθεση µε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη
λειτουργία του Μητρώου και την καταχώριση σχετικών
πληροφορίων, η οποία υποβάλλεται στην Ειδική Μόνιµη Ε-
πιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής και δηµοσιεύ-
εται στο Μητρώο.

Άρθρο 9
Εγγραφή στο Μητρώο

1. Ο εκπρόσωπος συµφερόντων, κατά την εγγραφή του
στο Μητρώο και τη δηµιουργία λογαριασµού, καταχωρίζει
τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:
αα) Το όνοµα και το επώνυµό του,
αβ) τον Αριθµό Φορολογικό Μητρώου του (Α.Φ.Μ.),
αγ) τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως ταχυδροµική δι-

εύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,
αδ) τους τοµείς ενδιαφέροντος,
αε) υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόµενο των ως άνω

στοιχείων είναι ακριβές και
αστ) δήλωση συναίνεσης ως προς την ανάρτηση των ως

άνω στοιχείων και της ετήσιας δήλωσης του άρθρου 10
στο Μητρώο.

(β) Σε περίπτωση νοµικού προσώπου:
βα) Την επωνυµία, τον διακριτικό τίτλο, τη νοµική µορ-

φή, καθώς και το όνοµα και το επώνυµο του νοµίµου εκ-
προσώπου του, 
ββ) τον Αριθµό Φορολογικό Μητρώου του (Α.Φ.Μ.), 
βγ) τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως την έδρα του και

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
(βδ) τους τοµείς ενδιαφέροντος,
(βε) υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόµενο των ως άνω

στοιχείων είναι ακριβές και
(βστ) δήλωση συναίνεσης ως προς την ανάρτηση των ως

άνω στοιχείων και της ετήσιας δήλωσης του άρθρου 10
στο Μητρώο.

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής ανακριβών ή ελ-

λιπών στοιχείων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δύναται να
καλεί τον εκπρόσωπο συµφερόντων προς διόρθωση ή συ-
µπλήρωσή τους εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. Αν πα-
ρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσµία, η εγγραφή δεν γί-
νεται δεκτή. 

3. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων της παρ. 1, ο
εκπρόσωπος συµφερόντων υποχρεούται να επικαιροποιεί
τον λογαριασµό του το αργότερο εντός ενός (1) µηνός α-
πό τη µεταβολή τους. 

4. Η εγγραφή στο Μητρώο είναι αόριστης διάρκειας.
5. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, η Εθνική Αρχή

Διαφάνειας χορηγεί πιστοποιητικό εγγραφής και αριθµό
µητρώου.

6. Ο εκπρόσωπος συµφερόντων µπορεί οποτεδήποτε να
διαγράψει τον λογαριασµό του από το Μητρώο. Με τη δια-
γραφή του λογαριασµού του, ο εκπρόσωπος συµφερόντων
απαγορεύεται να κάνει χρήση του πιστοποιητικού εγγρα-
φής και του αριθµού Μητρώου που έχουν χορηγηθεί σύµ-
φωνα µε την παρ. 5. Η διαγραφή του λογαριασµού δεν συ-
νεπάγεται καταστροφή των στοιχείων που καταχωρίσθη-
καν στο Μητρώο. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μη-
τρώο καθίστανται διαθέσιµα για δέκα (10) έτη από τη δια-
γραφή του λογαριασµού του εκπροσώπου συµφερόντων
από αυτό.

7. Για τη διασταύρωση της ακρίβειας των στοιχείων της
παρ. 1, το Μητρώο δύναται να διασυνδέεται µε άλλα µη-
τρώα φορέων του δηµόσιου τοµέα, όπως το Φορολογικό
Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) και το Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µέσω του Κέ-
ντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραµµατείας Πλη-
ροφοριακών Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης, σύµφωνα
µε το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και το άρθρο 84
του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

Άρθρο 10
Ετήσια δήλωση άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής

1. Οι εκπρόσωποι συµφερόντων υποβάλλουν στην Εθνι-
κή Αρχή Διαφάνειας ηλεκτρονικά ετήσια δήλωση σχετικά
µε:  

(α) Τον τοµέα πολιτικής και το είδος της απόφασης,
(β) τα στοιχεία του προσώπου που άσκησε δραστηριότη-

τα επιρροής, καθώς και του πελάτη του, εφόσον ενήργησε
για λογαριασµό άλλου, 

(γ) τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της δραστη-
ριότητας επιρροη ́ς,

(δ) τον θεσµικό φορέα προς τον οποίο απευθύνθηκε η
δραστηριότητα επιρροής,

(ε) το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
2. Η δήλωση υποβάλλεται εντός του µηνός Ιανουαρίου

κάθε έτους και αναφέρεται στις δραστηριότητες επιρροής
του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση διαγραφής εκ-
προσώπου συµφερόντων από το Μητρώο, η δήλωση υπο-
βάλλεται υποχρεωτικά εντός ενός (1) µηνός από τη δια-
γραφή του.

3. Η δήλωση καταχωρίζεται από τους εκπροσώπους
συµφερόντων και είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Μη-
τρώου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση δη-
µοσιεύονται σύµφωνα µε διαδικασία που ορίζει η Εθνική
Αρχή Διαφάνειας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 11
Αρµοδιότητες Εποπτεύουσας Αρχής

Η Εποπτεύουσα Αρχή επιβλέπει τη τήρηση του Μέρους
Α΄ και συγκεκριµένα, έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
α) εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή υ-

ποβολής αναφοράς από θεσµικούς φορείς ή οποιονδήποτε
τρίτο, ενδεχόµενη παραβίαση των υποχρεώσεων των εκ-
προσώπων συµφερόντων, 
β) διενεργεί ελέγχους σύµφωνα µε το άρθρο 100 του

ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 
γ) παρακολουθεί τη συνολική λειτουργία του Μητρώου, 
δ) καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας για τους εκπροσώ-

πους συµφερόντων και εκδίδει κατευθυντήριες γραµµές, 
ε) διοργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης, 
στ) επικοινωνεί και ανταλλάσσει ορθές πρακτικές και ε-

µπειρίες µε εποπτεύουσες αρχές κρατών µελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και µε ευρωπαϊ-
κούς και διεθνείς οργανισµούς.

Άρθρο 12
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Μέ-
ρους Α΄, η Εποπτεύουσα Αρχή δύναται να προβαίνει στην
επιβολή των κάτωθι κυρώσεων, σωρευτικά ή διαζευκτικά:
α) σύσταση ή πρόταση συµµόρφωσης εντός συγκεκριµέ-

νης προθεσµίας, 
β) πρόστιµο ύψους από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) έ-

ως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) ευρώ, και σε περίπτωση
επανειληµµένης τέλεσης παραβιάσεων, πρόστιµο ύψους
από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) έως σαράντα χιλιάδες
ευρώ (40.000€). Τα ως άνω πρόστιµα αποτελούν εξ ολο-
κλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. 

(γ) αναστολή άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής για
χρονικό διάστηµα από έξι (6) µήνες έως δύο (2) έτη,
δ) προσωρινή διαγραφή από το Μητρώο και απαγόρευση

επανεγγραφής για χρονικό διάστηµα από έξι (6) µήνες έ-
ως και δύο (2) έτη,
ε) οριστική διαγραφή από το Μητρώο. 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας συµµόρφωσης, του ύ-

ψους του προστίµου, της διάρκειας αναστολής ή προσωρι-
νής διαγραφής και την επιβολή της οριστικής διαγραφής
λαµβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η διάρκεια, η συχνότη-
τα και το είδος της παραβίασης.

2. Η Εποπτεύουσα Αρχή, πριν από την επιβολή κυρώσε-
ων, καλεί εγγράφως τον εκπρόσωπο συµφερόντων για πα-
ροχή εξηγήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός
(1) µηνός.

3. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ή οι πα-
ρεχόµενες από τον εκπρόσωπο συµφερόντων εξηγήσεις
δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Εποπτεύουσα Αρχή αποφα-
σίζει αιτιολογηµένα την επιβολή των κυρώσεων της
παρ. 1.

4. Η απόφαση επιβολής κύρωσης κοινοποιείται στον εκ-
πρόσωπο συµφερόντων και καταχωρίζεται στο Μητρώο. 

5. Για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή ή η προσωρινή δια-
γραφή από το Μητρώο, ο εκπρόσωπος συµφερόντων δεν
µπορεί να ασκήσει δραστηριότητα επιρροής. Σε περίπτωση
άσκησης δραστηριότητας επιρροής παρά την αναστολή ή

την προσωρινή διαγραφή, επιβάλλεται το πρόστιµο της
περ. β΄ της παρ. 1.

6. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήµατος που ορί-
ζει η απόφαση της προσωρινής διαγραφής από το Μητρώο
Διαφάνειας κατά την περ. δ΄ της παρ. 1, ο εκπρόσωπος
συµφερόντων δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για ε-
πανεγγραφή στο Μητρώο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από γνώµη του Διοικητή της Εθνικής Αρ-
χής Διαφάνειας, καθορίζονται οι θεσµικοί φορείς της περ.
β΄ του άρθρου 3, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση πα-
ραβίασης των υποχρεώσεων του άρθρου 5 . 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθο-
ρίζονται το περιεχόµενο, η λειτουργία και ο τρόπος συντή-
ρησης του Μητρώου, εξειδικεύονται τα στοιχεία εγγραφής
σε αυτό, καθώς και οι πληροφορίες της ετήσιας δήλωσης
των θεσµικών φορέων και των εκπροσώπων συµφερόντων,
η διαδικασία υποβολής τους, η καταχώριση και η τήρησή
τους στο Μητρώο, προσδιορίζονται τα στοιχεία της έκθε-
σης που αφορά στη λειτουργία του Μητρώου και ο τρόπος
δηµοσίευσής της σε αυτό, οι όροι και οι προϋποθέσεις
σχετικά µε τη συµµόρφωση προς τις διατάξεις περί προ-
στασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Α΄.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από γνώµη του Διοικητή της Εθνική Αρχής
Διαφάνειας, προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και
τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο σωµατείων, επαγγελ-
µατικών ενώσεων, επιµελητηρίων και φορέων της κοινω-
νίας των πολιτών. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από γνώµη του Διοικητή της Εθνικής Αρ-
χής Διαφάνειας, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, ε-
ξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσε-
ων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους
Α΄. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκ-
δίδεται ύστερα από γνώµη του Διοικητή της Εθνικής Αρ-
χής Διαφάνειας, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την κα-
τάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τους εκπροσώπους συµ-
φερόντων. 

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Άρθρο 14
Πεδίο εφαρµογής

Οι διατάξεις του Μέρους Β΄ αφορούν στην παροχή δώ-
ρων, παροχών, ωφεληµάτων και φιλοξενίας προς τον Πρό-
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εδρο της Δηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης κατά την
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και τους Υ-
φυπουργούς. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών, ως
µέλη της Κυβέρνησης νοούνται ο Πρωθυπουργός, ο Αντι-
πρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Υπουργοί Επι-
κρατείας και οι Αναπληρωτές Υπουργοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 15
Γενική απαγόρευση και εξαιρέσεις

1. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνη-
σης και οι Υφυπουργοί δεν αποδέχονται δώρα, παροχές ή
άλλα ωφελήµατα που τους προσφέρονται στο πλαίσιο ά-
σκησης των καθηκόντων τους, ή τα οποία µπορεί να θεω-
ρηθεί ότι συνδέονται µε οποιονδήποτε τρόπο µε την άσκη-
ση των καθηκόντων αυτών. Τα παραπάνω πρόσωπα µπο-
ρούν να αποδέχονται αντικείµενα που τους προσφέρονται
ως δώρα λόγω της θεσµικής τους ιδιότητας κατά τους κα-
νόνες της εθιµοτυπίας ή για λόγους αβρότητας και ευγέ-
νειας.

2. Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνη-
σης και οι Υφυπουργοί δεν αποδέχονται φιλοξενία που
τους προσφέρεται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων
τους, ή που µπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται µε οποιον-
δήποτε τρόπο µε την άσκηση αυτών, εκτός αν πρόκειται
για φιλοξενία που τους προσφέρεται λόγω της θεσµικής
τους ιδιότητας για λόγους αβροφροσύνης ή σύµφωνα µε
τη διπλωµατική πρακτική. Παρουσία κατόπιν προσκλήσεως
σε εκδηλώσεις, κατά τις οποίες τα παραπάνω πρόσωπα κα-
λούνται λόγω της θεσµικής τους ιδιότητας, δεν θεωρείται
φιλοξενία. 

Άρθρο 16
Κυριότητα δώρων

1. Τα αντικείµενα που προσφέρονται ως δώρα σύµφωνα
µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15, περιέρχο-
νται στην κυριότητα του Δηµοσίου και τελούν υπό τη διοί-
κηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Δηµοκρατίας ή
της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα, εφόσον η ε-
κτιµώµενη, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 17, αξία
τους υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ.

2. Αντικείµενα των οποίων η εκτιµώµενη αξία δεν υπερ-
βαίνει τα διακόσια (200) ευρώ και αναλώσιµα αγαθά, που
προσφέρονται ως δώρα σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 15, περιέρχονται στην κυριότητα
του Προέδρου της Δηµοκρατίας, ή του µέλους της Κυβέρ-
νησης, ή του Υφυπουργού, στον οποίο δωρίζονται, εκτός
αν ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, ή το µέλος της Κυβέρνη-
σης, ή ο Υφυπουργός δηλώσει ότι επιθυµεί αυτά να πε-
ριέλθουν στην κυριότητα του Δηµοσίου, υπό τη διοίκηση
και τη διαχείριση της Προεδρίας της Δηµοκρατίας ή της
Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα.

3. Αντικείµενα µε ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική
ή καλλιτεχνική αξία που προσφέρονται ως δώρα, περιέρ-
χονται στην κυριότητα του Δηµοσίου και τελούν υπό τη δι-
οίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Δηµοκρατίας ή
της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα, ανεξάρτητα
από την αξία τους. 

4. Τα αντικείµενα της παρ. 2 που περιέρχονται στην κυ-
ριότητα του Δηµοσίου και τελούν υπό τη διοίκηση και τη
διαχείριση της Προεδρίας της Δηµοκρατίας ή της Προε-
δρίας της Κυβέρνησης, µπορούν να χρησιµοποιούνται από
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης
και τους Υφυπουργούς, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της
θητείας τους.

5. Για την αποδοχή των δώρων που περιέρχονται ως
προς τη διοίκηση και τη διαχείρισή τους στην Προεδρία
της Δηµοκρατίας δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 19
του π.δ/τος 351/1991 (Α΄ 121).

Άρθρο 17
Καταγραφή και δηµοσιοποίηση δώρων

1. Στην Προεδρία της Δηµοκρατίας και στη Γενική Γραµ-
µατεία του Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνη-
σης τηρείται µε ευθύνη του οικείου Γενικού Γραµµατέα, ει-
δικό ηλεκτρονικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται µε
χρονολογική σειρά τα αντικείµενα που προσφέρονται ως
δώρα, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό και τελούν,
κατά το άρθρο 16, υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της
Προεδρίας της Δηµοκρατίας ή της Προεδρίας της Κυβέρ-
νησης, αντίστοιχα. Η καταχώριση στο ηλεκτρονικό βιβλίο
γίνεται µετά από σχετική δήλωση του µέλους της Κυβέρ-
νησης ή του Υφυπουργού, στον οποίο προσφέρθηκε το
δώρο. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης για τα αντι-
κείµενα της παρ. 2 του άρθρου 16. Ο Γενικός Γραµµατέας
της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και ο Γενικός Γραµµατέας
Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοι-
χα, είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια εκτίµησης σχετικά
µε την αξία των δώρων και τον χαρακτηρισµό τους ως α-
ντικειµένων µε ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή
καλλιτεχνική αξία. 

2. Στο ηλεκτρονικό βιβλίο της παρ. 1 καταχωρίζονται τα
στοιχεία του δωρητή, η περιγραφή του δώρου, τα στοιχεία
του αρχικού αποδέκτη του δώρου, τα στοιχεία του τελικού
κυρίου του δώρου, η ηµεροµηνία και η αιτία περιέλευσης
στην κυριότητά του, καθώς και ο τόπος φύλαξής του. 

3. Τον Ιανουάριο κάθε έτους αναρτάται στον διαδικτυα-
κό τόπο της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και της Προε-
δρίας της Κυβέρνησης, µε ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα
της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και του Γενικού Γραµµα-
τέα Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντί-
στοιχα, κατάλογος, στον οποίο περιλαµβάνονται, µε παρά-
θεση της περιγραφής τους, τα αντικείµενα που προσφέρ-
θηκαν ως δώρα στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τα µέλη
της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς κατά το προηγού-
µενο έτος, καθώς και τα ονόµατα των δωρητών. 

Άρθρο 18
Διαχείριση και αξιοποίηση των δώρων

1. Τα δώρα που περιέρχονται ως προς τη διοίκηση και τη
διαχείρισή τους στην Προεδρία της Δηµοκρατίας και στην
Προεδρία της Κυβέρνησης και καταγράφονται σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 17, φυλάσσονται µε ευθύνη της
Γενικής Γραµµατείας της Προεδρίας της Δηµοκρατίας και
της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού της Προεδρίας
της Κυβέρνησης, καθώς και των υπαγοµένων στα µέλη της
Κυβέρνησης υπηρεσιών. 

2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Προεδρίας
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της Δηµοκρατίας ή του Γενικού Γραµµατέα Πρωθυπουργού
της Προεδρίας της Κυβέρνησης αντίστοιχα, και  µε την ε-
πιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του ν. 3028/2002
(Α΄ 153) για τον χαρακτηρισµό κινητών µνηµείων στο
πλαίσιο της προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτι-
στικής κληρονοµιάς, τα δώρα της παρ. 1 µπορεί να:
α) εκτίθενται εντός του Προεδρικού Μεγάρου, του Με-

γάρου Μαξίµου ή του οικείου Υπουργείου, σε ειδικό προς
τούτο χώρο ή σε άλλα σηµεία κατάλληλα µε τη φύση και
τη χρήση τους,
β) παραχωρούνται δωρεάν, κατά χρήση ή κατά κυριότη-

τα, σε µουσεία, εκπαιδευτικά ή άλλα κοινωφελή ιδρύµατα,
καθώς και σε εν γένει φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως
προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
γ) χρησιµοποιούνται από τις υπηρεσίες της Προεδρίας

της Δηµοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης για
την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και εφόσον η χρήση εί-
ναι σύµφωνη µε τη φύση τους,
δ) εκποιούνται, εφόσον δεν πρόκειται για αντικείµενα µε

ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία.
Τα ποσά που προκύπτουν από την εκποίηση διατίθενται για
κοινωφελείς σκοπούς, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρ-
θρου 1 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185),
ε) καταστρέφονται ή παραδίδονται για ανακύκλωση, ε-

φόσον αυτό επιβάλλεται από την κατάστασή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄

Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Προεδρίας
της Δηµοκρατίας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές
και το ειδικότερο περιεχόµενο του ηλεκτρονικού βιβλίου
και του καταλόγου του άρθρου 17, η διαδικασία και οι λε-
πτοµέρειες καταγραφής και δηµοσιοποίησης των δώρων,
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, καθώς και οι ειδικό-
τερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρµογή
του άρθρου 18 αναφορικά µε τα δώρα που τελούν υπό τη
διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Δηµοκρα-
τίας.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Προεδρίας
της Δηµοκρατίας, οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 17 και την
παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρµοδιότητες µπορούν να
µεταβιβάζονται στον Ειδικό Γραµµατέα της Προεδρίας της
Δηµοκρατίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκ-
δίδεται µετά από γνώµη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το
ειδικότερο περιεχόµενο του ηλεκτρονικού βιβλίου και του
καταλόγου του άρθρου 17, η διαδικασία και οι λεπτοµέρει-
ες καταγραφής και δηµοσιοποίησης των δώρων, και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, καθώς και οι ειδικότερες προ-
ϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρµογή του άρθρου
18 αναφορικά µε τα δώρα που τελούν υπό τη διοίκηση και
τη διαχείριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 20
Αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου 

Συστήµατος Κινητικότητας - 
Μεταβατική διάταξη

1.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 54

του ν. 2121/1993 (Α΄ 25), αναφορικά µε τον Οργανισµό
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας,
β. η παρ. 13 του άρθρου 12 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244), α-

ναφορικά µε το Ελεγκτικό Συνέδριο,
γ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.

300/2003 (Α΄ 256), αναφορικά µε το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟ-
ΔΟΣ»,
δ. το τρίτο έως και έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου

25 του ν. 3305/2005 (Α΄ 17), αναφορικά µε την Εθνική Αρ-
χή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής,
ε. οι περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 10 του

ν. 3328/2005 (Α΄ 80), αναφορικά µε τον Διεπιστηµονικό
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληρο-
φόρησης,
στ. το άρθρο 40 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112), αναφορικά µε

το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ζ. οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 104Α, οι παρ. 4 και 5 του

άρθρου 217, η παρ. 9 του άρθρου 218 και η παρ. 3 του άρ-
θρου 238 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αναφορικά µε τον Δια-
δηµοτικό Σύνδεσµο Τεχνικής Υπηρεσίας και τις Αυτοτε-
λείς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.,
η. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 και το δεύτερο

και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011
(Α΄ 204), αναφορικά µε την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
µοσίων Συµβάσεων,
θ. η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), α-

ναφορικά µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδροµείων,
ι. η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), ανα-

φορικά µε το Παρατηρητήριο Οικονοµικής αυτοτέλειας
των Ο.Τ.Α.,
ια. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 49 του

ν. 4139/2013 (Α΄ 74), αναφορικά µε τον Εθνικό Συντονιστή
για την Αντιµετώπιση των Ναρκωτικών,
ιβ. το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, καθώς και το τρίτο εδάφιο

της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ανα-
φορικά µε το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο,
ιγ. η παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 6 του άρθρου τέταρ-

του του ν. 4366/2016 (Α΄ 18), αναφορικά µε τον Οργανι-
σµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
ιδ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του

ν. 4440/2016 (Α΄ 224), αναφορικά µε το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο,
ιε. οι παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 7, καθώς και οι παρ. 5, 7

και 8 του άρθρου 8 του  ν. 4445/2016 (Α΄ 236), αναφορικά
µε τον Εθνικό Μηχανισµό Συντονισµού, Παρακολούθησης
και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής,
ιστ. το άρθρο 45 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), αναφορικά

7



µε την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και το
Σώµα Ελεγκτών Παιγνίων,
ιζ. η παρ. 4 του άρθρου 47 και η παρ. 1 του άρθρου 50

του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), αναφορικά µε την Ανώνυµη Εται-
ρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. και τον Εθνικό Οργανισµό Με-
ταµοσχεύσεων,
ιη. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, καθώς και οι παρ. 4 και

8 του άρθρου 33 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αναφορικά µε
την Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας,
ιθ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 11, καθώς και η

παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94), αναφορι-
κά µε τη Δηµόσια Αρχή Λιµένων,
κ. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 4482/2017

(Α΄ 102), αναφορικά µε τις Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε.,
κα. οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 112 του ν. 4483/2017

(Α΄ 107), αναφορικά µε τους Ευρωπαϊκούς Οµίλους Εδα-
φικής Συνεργασίας,
κβ. το τρίτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 5 και το δεύτε-

ρο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 47 του
ν. 4484/2017 (Α΄ 110), αναφορικά µε το Συµβούλιο Οικονο-
µικών Εµπειρογνωµόνων,
κγ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 133, κα-

θώς και η περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 384 του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αναφορικά µε τη Διεύθυνση Συντονι-
σµού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για
το επιχειρηµατικό περιβάλλον του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, και τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονοµικού
Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών,
κδ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1Α του άρθρου

128 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), αναφορικά µε το Αυτοτε-
λές Τµήµα Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων
της Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής,
κε.  η παρ. 2 του άρθρου 273 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133),

αναφορικά µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης,
κστ. η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),

αναφορικά µε τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς,
κζ. η παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200), α-

ναφορικά µε το Σ.ΕΠ.Ε.,
κη. η παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 26/2019 (Α΄ 42), α-

ναφορικά µε το Πράσινο Ταµείο,
κθ. η παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), α-

ναφορικά µε το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών,
λ. οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4605/2019

(Α΄ 52), αναφορικά µε τη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων,
λα. οι παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 55, καθώς και το πρώτο και

το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 60 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134), αναφορικά µε το Υπουργείο Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, πλην της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερ-
νοασφάλειας του άρθρου 50 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), και
το Ελληνικό Κέντρο Διαστήµατος,
λβ. η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137), α-

ναφορικά µε την Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα,
λγ. η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161), α-

ναφορικά µε τον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας,
λδ. η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4638/2019 (Α΄ 181), α-

ναφορικά µε το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων,
λε. η παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), α-

ναφορικά µε την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, καθώς και το άρθρο 110 του
ν. 4674/2020 (Α΄ 53), αναφορικά µε το Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου,

λστ. η παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), α-
ναφορικά µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδροµείων, 
λζ. η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133), α-

ναφορικά µε την Υπηρεσία Συντονισµού Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης,
λη. το άρθρο 86 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), αναφορικά

µε τη Γενική Γραµµατεία Φορολογικής Πολιτικής και Δηµό-
σιας Περιουσίας, και
λθ. η παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), α-

ναφορικά µε τον Οργανισµό Διαχείρισης και Ανάπτυξης
Πολιτιστικών Πόρων. 

2. Από το τρίτο εδάφιο της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), αναφορικά µε το Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, διαγράφεται η φράση «µε
κοινές αποφάσεις του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού και του οικείου υπουργείου»
και το τρίτο εδάφιο της περ. Θ΄ της παρ. 1 διαµορφώνεται
ως εξής: «Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από το Υ-
πουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού ή εποπτευόµενους
από αυτό οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από
άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ.
300/2003 (Α΄ 256), αναφορικά µε το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟ-
ΔΟΣ», αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη ορίζονται οι υπεύθυνοι των πα-
ραρτηµάτων της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ».»

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 3938/2011 (Α΄ 61), αναφορικά µε την Υπηρεσία Διαχείρι-
σης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Υ-
πουργείου Προστασίας του Πολίτη, αντικαθίσταται ως ε-
ξής: «Η Υπηρεσία της παρ. 1 στελεχώνεται είτε µε απο-
σπάσεις πολιτικού προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), είτε µε αποσπάσεις ένστολου
προσωπικού.»

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 94 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αναφορικά µε την Ειδική Γραµµατεία
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διαγράφεται η φράση «κα-
τά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, χωρίς να απαιτεί-
ται απόφαση ή σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσια-
κών Συµβουλίων.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, διαγρά-
φονται οι περ. γ΄, η΄,ιβ΄, ιε΄, ιζ΄, ιη΄, κ΄, κγ΄, κστ΄ και κζ΄,
αναφορικά µε το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δηµό-
σιας Διοίκησης, τη Γενική Γραµµατεία για την Καταπολέµη-
ση της Διαφθοράς, την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ι-
διωτικού Χρέους και το Αυτοτελές Τµήµα Εκτιµήσεων και
Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας
Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, το
Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονοµιάς, την Αττικό
Μετρό Α.Ε., τις Ειδικές Υπηρεσίες Δηµοσίων Έργων
(Ε.Υ.Δ.Ε.), το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, την Υ-
πηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης του Υπουργεί-
ου Πολιτισµού (ήδη Πολιτισµού και Αθλητισµού), τη Γενική
Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υ-
πουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης (ήδη Ανάπτυξης και
Επενδύσεων) και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υ-
δρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ.) Α.Ε..

7. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. γ΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 47 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110), αναφορικά µε τη Μονά-
δα Οικονοµικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε., διαγρά-
φονται οι λέξεις «και οι αποσπάσεις».
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8. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 96 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), αναφορικά µε την Εθνική Αρχή Δια-
φάνειας, διαγράφονται οι φράσεις «µε απόφαση του Διοι-
κητή, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, κατ’ εξαίρεση κά-
θε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εκάστοτε ισχύ-
ουν»,» και «χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύµφωνη γνώ-
µη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων του φορέα
προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού,»
καθώς και το τελευταίο εδάφιο αυτής και η παρ. 7 διαµορ-
φώνεται ως εξής: 

«7. Η Αρχή στελεχώνεται από µόνιµους δηµοσίους υ-
παλλήλους και υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις δια-
τάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και των εκάστοτε ι-
σχυουσών διατάξεων περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και καταλαµβάνουν αντίστοιχες οργανι-
κές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γί-
νεται µε διορισµό µέσω ΑΣΕΠ, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη των κενών
οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται
µε µετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο
δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του
ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, µε την ίδια σχέση ερ-
γασίας. Για τις αποδοχές του προσωπικού που διορίζεται,
προσλαµβάνεται, µετατάσσεται, αποσπάται ή µεταφέρεται
στην Αρχή ισχύουν και εφαρµόζονται όσα προβλέπονται
στο άρθρο 93 του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας των α-
ποσπασµένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υ-
πηρεσίας στην οργανική τους θέση.»

9. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204),
αναφορικά µε τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστα-
σίας, διαγράφεται η φράση «τακτικοί υπάλληλοι ή/και» και
η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Με κοινή απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Υ-
πουργείου Προστασίας του Πολίτη και του εκάστοτε αρµό-
διου Υπουργείου, δύνανται να αποσπάται στη Γενική Γραµ-
µατεία Πολιτικής Προστασίας ένστολο προσωπικό από
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδίως από το Λι-
µενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή και τις Ένοπλες Δυνά-
µεις.» 

10. α) Εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες µε-
τάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που διενεργούνται βά-
σει των διατάξεων που καταργούνται µε τις παρ. 1-9 ολο-
κληρώνονται βάσει των διατάξεων αυτών, ως ίσχυαν µέχρι
την κατάργησή τους, σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικά για τις
αποφάσεις µετάταξης στην έννοια της ολοκλήρωσης περι-
λαµβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστι-
κής προθεσµίας της σχετικής απόφασης για δηµοσίευση
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
β) Υπάλληλοι, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου αορίστου χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε φο-
ρείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και οι ο-
ποίοι υπηρετούν σε φορείς κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος µε απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταρ-
γούνται µε τις διατάξεις των παρ. 1-9 του παρόντος, δύνα-
νται, µε αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστι-
κής προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, να µεταταγούν στον φορέα
που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει,
σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προ-
σόντων, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του φορέα υ-
ποδοχής, περίληψη της οποίας δηµοσιεύεται στην Εφηµε-

ρίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας
απόσπασης πριν την έκδοση της πράξης µετάταξης, αυτή
παρατείνεται αυτοδικαίως έως την έκδοση της τελευταίας.
Σε κάθε περίπτωση η ως άνω διαδικασία µετάταξης πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει λάβει Κωδικό Αριθµό Δηµο-
σίευσης σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) µηνών από
την υποβολή της αίτησης του υπαλλήλου. Από την ως άνω
ρύθµιση περί δυνατότητας µετάταξης εξαιρούνται οι εκ-
παιδευτικοί, όλο το προσωπικό των καταστηµάτων κράτη-
σης ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, κατέ-
χοντες µόνιµη ή προσωρινή θέση ή θέση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, καθώς και οι υπάλληλοι του Ηλεκτρονι-
κού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για
τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 36 του
ν. 4778/2021 (Α΄ 26). Η δαπάνη µισθοδοσίας των κατά τα
ως άνω µετατασσοµένων καλύπτεται σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016. Ειδικά για τις περι-
πτώσεις µετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός
Γενικής Κυβέρνησης, εφαρµογή έχει η περ. α΄ της παρ. 1
του άρθρου 15 του ν. 4440/2016. Οι εν λόγω µετατάξεις ε-
ντάσσονται στον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων τα-
κτικού προσωπικού του Δηµοσίου. Οι µετατασσόµενοι κα-
τά την παρούσα παράγραφο διατηρούν όλα τα συνταξιο-
δοτικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα βάσει της θέσης που
κατείχαν στους φορείς προέλευσής τους. Το µισθολογικό
καθεστώς των µετατασσόµενων υπαλλήλων ρυθµίζεται α-
πό τις ειδικότερες µισθολογικές ρυθµίσεις που ισχύουν
στον φορέα υποδοχής, λαµβανοµένου υπόψη του χρόνου
υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε αυτόν, καθώς επίσης και
του χρόνου υπηρεσίας που έχει νοµίµως αναγνωριστεί α-
πό τον φορέα προέλευσης. Στους µετατασσόµενους κατά
την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να καταβάλλεται η
προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄
176). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση
προς µετάταξη ή δεν υποβάλλεται αίτηση µετάταξης, ε-
φαρµόζεται η περ. γ΄.   
γ) Πράξεις απόσπασης που έχουν διενεργηθεί βάσει των

διατάξεων που καταργούνται µε τις παρ. 1-9 και είναι σε ι-
σχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ανανεώνο-
νται, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, και οι υπάλληλοι επι-
στρέφουν στις οργανικές τους θέσεις µε τη λήξη της από-
σπασης. Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται χρονικό διά-
στηµα της απόσπασης, αυτή λήγει µε τη συµπλήρωση ενός
(1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα ως άνω
δεν εφαρµόζονται στις πράξεις απόσπασης του προσωπι-
κού της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους των άρθρων 78 έως 98 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) των άρθρων 82-
103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) που δεν δύνα-
νται να µεταταγούν κατ’ εφαρµογή της περ. β). Η ανανέω-
ση των αποσπάσεων για το ως άνω προσωπικό της Εθνι-
κής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) γίνεται µε µόνη απόφαση
του Διοικητή αυτής, χωρίς χρονικό περιορισµό.
δ) Πράξεις µετάταξης υπαλλήλων που εκκρεµούν προς

υπογραφή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει
του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ολοκληρώνονται εντός α-
ποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος. 

ε) Για την ανανέωση των αποσπάσεων των παρ. 8 και 9
του άρθρου 96 και της παρ. 2 του άρθρου 118 του
ν. 4622/2019 εφαρµόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7
του άρθρου 96 του ιδίου νόµου, όπως αυτό ίσχυε έως τη
δηµοσίευση του παρόντος.
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Άρθρο 21
Ηθική αµοιβή προσωπικού µε σχέση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισµένου Χρόνου
του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.. 

Τα άρθρα 61 και 62 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 - Α΄ 26) εφαρµόζονται ανάλογα και
στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ), καθώς και στο προσωπικό µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)
του Δηµοσίου και των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δι-
καίου (Ν.Π.Δ.Δ.). 

Άρθρο 22
Δικαίωµα υπογραφής ή προσυπογραφής εγγράφων 

προσωπικού ειδικότητας γεωτεχνικού

Στο προσωπικό των φορέων του Δηµοσίου και των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, ειδικότητας γεωτεχνικού που α-
πασχολείται µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σµένου Χρόνου, έως οκτώ (8) µήνες, καθώς και στο ως ά-
νω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασµό, τη διοι-
κητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση
αναπτυξιακών προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδο-
τούνται ή συγχρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευ-
ρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισµούς ή απασχολεί-
ται σε ερευνητικά προγράµµατα και προγράµµατα τεχνι-
κής βοήθειας του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανά-
πτυξης (ΕΣΠΑ), χορηγείται δικαίωµα προσυπογραφής εγ-
γράφων αρµοδιότητάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών
κατά τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 23 
Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 

χρόνου δηµόσιων ερευνητικών οργανισµών 

Το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), το άρθρο 64 και
η περ. (α)  της παρ. 12 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 24
Διορισµός συγγενούς αποβιώσαντος στο Δηµόσιο - 

Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 
του ν. 2266/1994 

Στην παρ.  20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α΄ 218)
προστίθενται νέα έκτο και έβδοµο εδάφιο και η παρ. 20
διαµορφώνεται ως εξής: 

«20. Όταν εργαζόµενος στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο
δηµόσιο τοµέα, µε τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), αποβιώ-
σει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του κα-
θήκοντος, τότε δύναται ένα (1) µέλος της οικογένειας του
θανόντος µέχρι πρώτου βαθµού συγγενείας µε αυτόν ή α-
δελφός ή αδελφή ή σύζυγός του ή το πρόσωπο µε το ο-
ποίο είχε συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, να διορίζεται στο
Δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα σε κενή οργανική θέ-
ση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόµενος.
Η αίτηση διορισµού πρέπει να υποβληθεί µέσα σε αποκλει-
στική προθεσµία πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία του
θανάτου ή από τη συµπλήρωση του νόµιµου ορίου ηλικίας

για διορισµό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων. Για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού προη-
γούνται κατά σειρά: α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το
πρόσωπο µε το οποίο ο θανών είχε συνάψει σύµφωνο συµ-
βίωσης, β) τα τέκνα του θανόντος, γ) οι γονείς του θανό-
ντος, δ) τα αδέρφια του θανόντος. Μεταξύ συγγενών που
εµπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο µεγαλύτερος
σε ηλικία βάσει της ηµεροµηνίας γέννησης. Η αίτηση συ-
νοδεύεται από αµετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοι-
πών δικαιούχων που τυχόν προηγούνται, από το δικαίωµα
διορισµού και συνεπάγεται, από την ηµεροµηνία διορι-
σµού, την αυτοδίκαιη και αµετάκλητη παραίτηση του διορι-
ζοµένου από τις οικονοµικές απαιτήσεις του έναντι του
φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφα-
λισµένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιο-
δοτικού του δικαιώµατος. Σε περίπτωση θανάτου του διο-
ρισθέντος, πριν από τη µονιµοποίησή του, το δικαίωµα διο-
ρισµού ασκείται από έτερο µέλος της οικογένειας του θα-
νόντος διορισθέντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-
ντος στο Δηµόσιο ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µέχρι
πρώτου βαθµού συγγενείας µε αυτόν, υπό τις προϋποθέ-
σεις που ορίζονται στα προηγούµενα εδάφια. Η αίτηση για
διορισµό υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δύο (2) ετών από τον χρόνο θανάτου του αρχικώς διορι-
σθέντος. Ο διορισµός διενεργείται µε απόφαση του αρµο-
δίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργείου.» 

Άρθρο 25
Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
και σύµβασης µίσθωσης έργου

1. Το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) εφαρµόζεται
αναλόγως και για τον προγραµµατισµό προσλήψεων προ-
σωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου ή σύµβασης µίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαί-
ας αποζηµίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ό-
πως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.  στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

2. Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός προσλήψεων του
προσωπικού της παρ. 1 εκάστου έτους εγκρίνεται από το
τακτικό Υπουργικό Συµβούλιο του µηνός Σεπτεµβρίου του
προηγούµενου έτους. Στον ως άνω µέγιστο αριθµό προ-
σλήψεων περιλαµβάνονται και αιτήµατα παράτασης ή ανα-
νέωσης της διάρκειας συµβάσεων ανά φορέα που κατατί-
θενται το αργότερο µέχρι τον Αύγουστο εκάστου έτους
προ της διενέργειας του τακτικού Υπουργικού Συµβουλί-
ου. Η κατανοµή των ως άνω προσλήψεων ανά Υπουργείο
διενεργείται µε απόφαση της επιτροπής της υπ’ αριθµ.
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Α΄ 280), µε την
οποία εγκρίνεται και ο αντίστοιχος αριθµός προσλήψεων
προσωπικού βάσει του προγραµµατισµού της παρ. 1.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρµόζονται επί των προσλήψε-
ων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµε ́νου χρόνου ή µε σύµβαση µίσθωσης έργου που αφο-
ρου ́ν σε:
α) συµβάσεις έως οκτώ (8) µηνών για την αντιµετώπιση

απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύµφωνα µε τα
άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και 212 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143),
β) προσωπικό που προσλαµβάνεται για απασχόληση έως
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πέντε (5) ηµεροµίσθια τον µήνα, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 210 του ν. 3584/2007,
γ) προσωπικό που προσλαµβάνεται δυνάµει της παρ. 2

του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, περί πρόσληψης υπαλ-
λήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιµετώπιση κατε-
πειγουσών αναγκών, καθώς και πρόσληψη εκπαιδευτικών
µε ουδέτερο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα προς αντικατά-
σταση αυτών που απουσιάζουν µε άδεια άνευ αποδοχών,
δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύ-

νει συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και προσωπικό α-
νταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό του οποί-
ου η δαπάνη µισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύ-
λια ή υπό τη µορφή αντιτίµου ή λοιπών αντικαταβολών,
ε) προσωπικό των περ. (α), (στ), (η), (θ), (ι), (ιγ), (ιδ), (ι-

στ), (κ), (κα) και (κε) της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ
33/2006 (Α΄  280).

4. Ειδικά για τον προγραµµατισµό προσλήψεων έτους
2022, ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός προσλήψεων του
παρόντος περιορίζεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) σε σχέση µε τον αντίστοιχο αριθµό εγκεκριµένων
προσλήψεων του έτους 2020 και καθορίζεται λαµβάνο-
ντας υπόψη, ιδίως, τις αποφάσεις έγκρισης προσλήψεων
που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της προβλεπόµενης διαδι-
κασίας έγκρισης της επιτροπής της υπ’ αριθµ. 33/2006
Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων τριών (3) ετών, καθώς και τις εκάστοτε δηµοσιο-
νοµικές συνθήκες κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτρο-
πής του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53). Οι ανωτέρω
περιορισµοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις φορέων των ο-
ποίων ο εγκεκριµένος αριθµός προσλήψεων για το έτος
2020 είναι µικρότερος των δέκα (10) ατόµων. 

Άρθρο 26
Προσωπικό ΚΕ.Π.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 7 του 

άρθρου 199 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Στην παρ. 7 του άρθρου 199 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαµορφώνεται
ως εξής:

«7. Η «Αµιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας» µε την επωνυµία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)»
(ΦΕΚ ίδρυσης 179/1998 και ΦΕΚ τροποποίησης
1947/2011), συνεχίζει να λειτουργεί σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της κείµενης νοµοθεσίας µέχρι την προσαρµογή και
αλλαγή της νοµικής της µορφής, στο πλαίσιο υλοποίησης
των καταστατικών της σκοπών, µε βάση το ισχύον νοµοθε-
τικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσε-
ων των ΟΤΑ. Στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου της ως άνω επιχείρησης εφαρµό-
ζεται αναλόγως η παρ. 3 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 27
Ρύθµιση θεµάτων µουσικών Ο.Τ.Α. - Αντικατάσταση 

της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017 

Η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Οι µουσικοί των λοιπών, πλην των συµφωνικών, µουσι-
κών συνόλων κατατάσσονται, µε πράξη του αρµοδίου
προς διορισµό οργάνου, στις ειδικές κατηγορίες του Αρχι-
µουσικού ή Διευθυντή Χορωδίας (µέχρι δύο, ανά µουσικό
σύνολο), του Κορυφαίου και του Μουσικού.»

Άρθρο 28
Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) -
Τροποποίηση της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 86 

του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)

Στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26), ο Υπηρεσιακός Γραµµατέας του εποπτεύοντος Υ-
πουργείου αντικαθίσταται από τον Εκτελεστικό Γραµµα-
τέα της οικείας Περιφέρειας ειδικώς για την περίπτωση
που η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού και
Γενικός Γραµµατέας του οικείου ή εποπτεύοντος Υπουρ-
γείου ορίζεται µέλος του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και η περ. δ΄ διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«δ) τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα, εφόσον προβλέπεται,
άλλως τον Γενικό Γραµµατέα  του οικείου Υπουργείου, εάν
η προς πλήρωση θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης
ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάµενο της αυτοτελούς
δηµόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε
αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία ή έναν (1) Συντονιστή της Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης, εάν η θέση ανήκει σε Αποκε-
ντρωµένη Διοίκηση ή τον Εκτελεστικό Γραµµατέα της οι-
κείας Περιφέρειας, εάν η θέση ανήκει σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού
ή τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα, εφόσον προβλέπεται, άλ-
λως Γενικό Γραµµατέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, εάν
η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ..» 

Άρθρο 29
Διαδικασία πολιτογράφησης -

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) «Κώδι-
κας Ελληνικής Ιθαγένειας» τροποποιείται ως προς την
προέλευση του Προέδρου της Τριµελούς Επιτροπής Εξε-
τάσεων και  διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Για τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια που έ-
χουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας, για όσους έχουν πι-
στοποιηθεί µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% από Κέ-
ντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και για ό-
σους αδυνατούν να συµµετάσχουν σε γραπτή δοκιµασία
λόγω διαγνωσµένης από τις αρµόδιες µονάδες διάγνωσης
και έκθεσης πιστοποιητικών µαθησιακών δυσκολιών του Υ-
πουργείου Υγείας, οποιασδήποτε µορφής µαθησιακής δυ-
σκολίας, η συνδροµή των προϋποθέσεων των περ. α΄ και
β΄ του άρθρου 5Α πιστοποιείται µε προφορική δοκιµασία ε-
νώπιον Ειδικής Τριµελούς Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία
αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εσω-
τερικών ως Πρόεδρο και δύο (2) εκπαιδευτικούς της δηµό-
σιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται µε ισά-
ριθµους αναπληρωτές τους.»

Άρθρο 30
Πολιτογράφηση οµογενών που διαµένουν

στο εξωτερικό - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 
του ν. 3284/2004

Στο άρθρο 10 του ν. 3284/2004 (Α΄ 217) «Κώδικας Ελλη-
νικής Ιθαγένειας» προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Τέκνο οµογενούς, ο οποίος αποκτά την ελληνική ιθα-
γένεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθίστα-
ται Έλληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ηµεροµη-
νία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του εί-
ναι ανήλικο και άγαµο.»  
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Άρθρο 31
Διάθεση παραβόλων - Τροποποίηση της παρ. 2 

του άρθρου 28 του ν. 3838/2010

Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α΄ 49):
α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τα παράβολα
που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης, β)
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον τρόπο ανα-
φοράς του Ειδικού Λογαριασµού και η παρ. 2 διαµορφώνε-
ται ως εξής:

«2. Το σύνολο των εισπραττόµενων εσόδων από τα πα-
ράβολα των αιτήσεων πολιτογράφησης, κτήσης ή διαπί-
στωσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και της υποβο-
λής αντιρρήσεων ή προσφυγών, διατίθεται για την κάλυψη
δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγέ-
νειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπο-
λογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό Αναλυτικό
Λογαριασµό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) και διατίθενται για τις ανά-
γκες των ανωτέρω υπηρεσιών, ιδίως για την αναβάθµιση
του εξοπλισµού και των πληροφοριακών συστηµάτων, την
υλοποίηση επιµορφωτικών σεµιναρίων του προσωπικού,
την έρευνα και τις εκδόσεις σχετικά µε την ιθαγένεια, κα-
θώς και για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ορισµέ-
νου χρόνου, σύµφωνα µε τον ν. 3812/2009 (Α΄ 234) και τη
λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία.»

Άρθρο 32
Δυνατότητα πληρωµής συµβάσεων αναφορικά

µε την εκκαθάριση των δηλώσεων
του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό του δήµου πίστω-
ση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, για τις συµβάσεις εργα-
σίας ορισµένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατά την παρ.
2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), ο προϋπολογι-
σµός αναµορφώνεται κατόπιν σχετικής απόφασης της οι-
κονοµικής επιτροπής, η οποία αποτελεί δεσµευτική εισή-
γηση προς το οικείο δηµοτικό συµβούλιο. Οι σχετικές δα-
πάνες µισθοδοσίας, εφόσον δεν αναλήφθησαν εγκαίρως,
δύνανται να πληρωθούν αναδροµικά σε βάρος των πιστώ-
σεων του προϋπολογισµού του τρέχοντος ή του επόµενου
οικονοµικού έτους, κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων
υποχρεώσεων διατάξεων, τηρουµένων των λοιπών προϋ-
ποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας.  

Άρθρο 33
Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισµού των δήµων - 
Επιτρεπόµενες δαπάνες - Τροποποίηση της παρ. 2 
του άρθρου 160 του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων

του ν. 3463/2006

Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα
Δήµων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α΄ 114)] τροποποι-
ούνται ως προς τις επιτρεπόµενες δαπάνες µετά την πά-
ροδο του τριµήνου και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής: 

«2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γί-
νει οποιαδήποτε δαπάνη µε βάση τον προϋπολογισµό του
περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν: α) τις απο-
δοχές του προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων
ασφαλιστικών εισφορών, β) την καταβολή του επιδόµατος
ένδειας στους δικαιούχους και γ) τις περ. δ΄, η΄, ιδ΄ και ιζ΄
της παρ. 1 του άρθρου 158.»

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 34
Αναστολή προθεσµιών λήξης, εµφάνισης 
και πληρωµής αξιογράφων και ρυθµίσεις

για την παροχή ευεργετήµατος µη καταχώρισης 
αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων

οικονοµικής συµπεριφοράς

1.α) Από την 7η.9.2021 και µέχρι την 31η.12.2021, για
τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στους Δήµους Ι-
στιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έ-
κτακτης ανάγκης δυνάµει των µε αριθµ. πρωτ.
7076/3.8.2021, 13374/5.8.2021 και 7248/6.8.2021 αποφά-
σεων του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας, ανα-
στέλλονται οι προθεσµίες λήξης, εµφάνισης και πληρωµής
οφειλόµενων από αυτές αξιογράφων κατά εκατόν είκοσι
(120) ηµέρες από την αναγραφόµενη ηµεροµηνία επί εκά-
στου αξιογράφου. 

β) Τα οριζόµενα στην περ. α΄ ισχύουν για τις επιταγές,
τις συναλλαγµατικές και τα γραµµάτια σε διαταγή, τα ο-
ποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλ-
κει δικαίωµα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή
αποδέκτες ή κοµιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν στην Ελλάδα µε οποιαδήποτε µορφή, περι-
λαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών πιστω-
τικών ιδρυµάτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν. 4621/2014 (Α΄ 107), του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, των ιδρυµάτων πληρωµών του ν. 4537/2018
(Α΄ 84), των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος του
ν. 4021/2011 (Α΄ 218), καθώς και των υποκαταστηµάτων
και των αντιπροσώπων ιδρυµάτων πληρωµών και ιδρυµά-
των ηλεκτρονικού χρήµατος που εδρεύουν σε άλλα κράτη
και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσι-
µων ηµερών από την επόµενη της δηµοσίευσης του παρό-
ντος. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων
σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο πραγµατοποιείται µε
ειδική σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή των πιστωτικών ι-
δρυµάτων µέσω του συστήµατος πληρωµών της εταιρίας
ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες των
πιστωτικών ιδρυµάτων, µε σκοπό τη διευκόλυνση εφαρµο-
γής της παρούσας και ιδίως, τη διαβίβαση των αξιογράφων
στα πιστωτικά ιδρύµατα, προκειµένου να ισχύσει γι’ αυτά η
προβλεπόµενη στην περ. α΄ αναστολή των προθεσµιών. H
διαβίβαση των απαιτούµενων στοιχείων από τη φορολογι-
κή διοίκηση γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ µέσω ασφα-
λούς συστήµατος µεταφοράς αρχείου. Ειδικά για τα πι-
στωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, η διαβίβαση των
στοιχείων  γίνεται µέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, δύναται να
ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζοµένων στην
περ. β΄, για τα οποία εφαρµόζεται το παρόν, και να ρυθµί-
ζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας.
δ)  Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου

της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40  του ν. 3259/2004
(Α΄ 149), αξιόγραφα οφειλόµενα από επιχειρήσεις που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής  της περ. α΄ της παρ. 1 του
παρόντος, για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναµία πληρω-
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µής από την πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021 έως
την 6η.9.2021, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδοµένων
οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά
και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που
λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξο-
φληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από τη σφρά-
γιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και
καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συ-
µπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδε-
δειγµένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών
από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που α-
πορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, αναστέλλο-
νται, για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ηµερών από τη
σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, η έκδοση διατα-
γής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέτρων ή
η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. 
ε) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου

της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, α-
ξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής  της περ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος,
για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρωµής
από την πληρώτρια τράπεζα, δεν καταχωρίζονται σε αρ-
χεία δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς που τηρούνται
από πιστωτικά και εν γένει χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από
φορείς που λειτουργούν νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδε-
δειγµένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών
από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εµπί-
πτουν στο πεδίο εφαρµογής της περ. α΄ της παρ. 1 του πα-
ρόντος, τα οποία ενδέχεται να καταχωρίστηκαν σε αρχεία
δεδοµένων οικονοµικής συµπεριφοράς, διαγράφονται από
τη δηµοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ
νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγµένα εξοφληθούν εντός εκα-
τόν είκοσι (120) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της
παρούσας, αναστέλλονται, για περίοδο εκατόν είκοσι
(120) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιο-
γράφου, η έκδοση διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη
πάσης φύσεως µέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκα-
στικής εκτέλεσης.

2.α) Για τους κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την
έκδοση της παρούσας δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-
γής των επιχειρήσεων της περ. α΄ της παρ. 1 του παρό-
ντος, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που ανα-
στέλλονται, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1, είναι
µεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του µέσου µηνιαί-
ου κύκλου συναλλαγών τους του αµέσως προηγούµενου
φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε µε βά-
ση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές
και τροποποιητικές, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες δηλώ-
σεις Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες
προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν
δηλώσεις Φ.Π.Α. παρατείνονται οι προθεσµίες καταβολής
Φ.Π.Α. ως εξής: 
αα) µέχρι και την 31η.1.2022 οι προθεσµίες καταβολής

των βεβαιωµένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών
από δηλώσεις Φ.Π.Α. µε ποσό φόρου προς καταβολή (χρε-
ωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1ης.8.2021 έως
την 30ή.9.2021, 
αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί στις

Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εµπρόθεσµης υποβολής
δηλώσεων Φ.Π.Α. µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής α-
πό την 30ή.9.2021 έως και την 31η.12.2021, ώστε οι οφει-

λές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεµβρίου
2021 να καταβάλλονται µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, ε-
νώ οι οφειλές που βεβαιώνονται τους µήνες Οκτώβριο,
Νοέµβριο και Δεκέµβριο του έτους 2021, να καταβάλλο-
νται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των µηνών Φε-
βρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2022 αντίστοι-
χα.    
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδεται

ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζο-
νται τα απαιτούµενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την ε-
φαρµογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβί-
βασής τους στη φορολογική διοίκηση από τους φορολο-
γουµένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

β) Οι κοµιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
επιχειρήσεων της περ. α΄ της παρ. 1, εάν το σύνολο της α-
ξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία της παρ. 1, είναι µεγαλύτερο του πενήντα τοις
εκατό (50%) του µέσου µηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους
του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους, όπως αυ-
τός υπολογίζεται είτε µε βάση τις συνολικές εκροές που έ-
χουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εµπρόθε-
σµες ή εκπρόθεσµες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε µε βάση άλλες
δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών
τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαµβάνουν
κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευ-
εργέτηµα της µη καταχώρισης των οφειλόµενων από αυ-
τούς αξιογράφων σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συ-
µπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή από φορείς που λειτουργούν
νόµιµα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγµένα εξοφλήσουν ε-
ντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών από τη σφράγιση ή τη λή-
ξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έ-
χει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναµία πληρω-
µής από την πληρώτρια τράπεζα από την 3ή.8.2021 έως
την 31η.12.2021. Αξιόγραφα που εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και
καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδοµένων οικονοµικής συ-
µπεριφοράς, διαγράφονται από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδε-
δειγµένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερών
από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που α-
πορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας περίπτωσης, α-
ναστέλλονται, για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ηµερών α-
πό τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, η έκδοση
διαταγής πληρωµής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως µέ-
τρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Για την εφαρµογή της παρούσας οι κοµιστές των αξιογρά-
φων λαµβάνουν σχετική βεβαίωση από τη φορολογική δι-
οίκηση, σχετικά µε τον µέσο µηνιαίο κύκλο συναλλαγών
τους του αµέσως προηγούµενου φορολογικού έτους.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εµποδίζουν τον υπόχρεο να χορη-
γήσει εντολή πληρωµής του αξιογράφου προς τα πιστωτι-
κά ιδρύµατα της περ. β΄ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον
δικαιούχο να συµφωνήσουν µεταξύ τους την απευθείας
πληρωµή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιού-
χο στην αρχικά αναγραφόµενη ηµεροµηνία λήξης. Με α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, δύναται να ρυθµίζε-
ται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτηµα, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της πα-
ρούσας.

13



Άρθρο 35
Οικονοµική στήριξη ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης

- Τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α 
του  άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53)

Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α του άρ-
θρου 86 του ν. 4674/2020 (Α΄ 53), προστίθενται οι λέξεις
«και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης»
και η παρ. 3α  διαµορφώνεται  ως εξής:

«3α. Ως πρόγραµµα χρηµατοδότησης της παρ. 1 θεω-
ρείται και η συνολική ή µερική κάλυψη για τους δικαιού-
χους της παρ. 1, της εισφοράς της περ. β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), για τα έτη από 2017
έως 2020. Με την απόφαση της παρ. 3 µπορούν να ορι-
στούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή της
παρούσας. Στο πρόγραµµα χρηµατοδότησης της παρ. 1
δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι περιεχοµένου περιφε-
ρειακής εµβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι ρα-
διοφωνικοί σταθµοί, ο περιοδικός τύπος και οι επιχειρή-
σεις ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης.»

ΜΕΡΟΣ Ε΄ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 36
Υποχρεωτικότητα εµβολιασµού - Τροποποίηση των
παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α΄
130), περί της υποχρεωτικότητας του εµβολιασµού κατά
του κορωνοϊού COVID-19 του προσωπικού που απασχολεί-
ται σε ιδιωτικές, δηµόσιες και δηµοτικές δοµές υγείας,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί της υποχρέωσης εµβο-
λιασµού φοιτητών και σπουδαστών, οι οποίοι συµµετέχουν
σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε
νοσοκοµεία και ιδιωτικές δοµές υγείας, και η παρ. 2 του
άρθρου 206 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας
υγείας, εµβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού
COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοση-
λευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δηµό-
σιες και δηµοτικές δοµές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέ-
ντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκοµεία, δοµές πρωτο-
βάθµιας φροντίδας υγείας, µονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέ-
ντρο Άµεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισµός Δηµόσιας
Υγείας). Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου καταλαµβάνει
και τους φοιτητές προγραµµάτων σπουδών α΄ και β΄ κύ-
κλου των Σχολών Επιστηµών Υγείας των Ανώτατων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους σπουδαστές
των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και
των Κολλεγίων, οι οποίοι συµµετέχουν σε κάθε είδους εκ-
παιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκοµεία του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστηµιακά
νοσοκοµεία και σε ιδιωτικές δοµές υγείας.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί του
προσωπικού των δοµών υγείας που εµβολιάζεται υποχρε-
ωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19, τροποποιείται, ως
προς τη συµπερίληψη των φυσικών προσώπων που διεξά-
γουν πρακτική άσκηση µε φυσική παρουσία στο πλαίσιο
εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραµµάτων σπουδών δηµό-
σιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δοµών οποιασδήποτε βαθ-
µίδας, και η παρ. 3 του άρθρου 206 διαµορφώνεται ως ε-

ξής:
«3.  Ως προσωπικό των δοµών των παρ. 1 και 2 νοείται

κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λει-
τουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο µε επαχθή αιτία ή
εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική άσκηση στο πλαίσιο εκπαι-
δευτικής διαδικασίας προγραµµάτων σπουδών δηµόσιων ή
ιδιωτικών εκπαιδευτικών δοµών οποιασδήποτε βαθµίδας,
µε φυσική παρουσία εντός των δοµών αυτών, καθώς και
κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, µε φυσική
παρουσία εντός των ίδιων δοµών, σε νοµικό πρόσωπο, µε
το οποίο είναι συµβεβληµένος ο φορέας λειτουργίας των
δοµών.»

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί
των υποχρεώσεων και κυρώσεων που σχετίζονται µε την
υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού, τροποποιείται το τρί-
το εδάφιο, ως προς την κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη ειδικής
προθεσµίας για την πρώτη ή µοναδική δόση των φοιτητών
και σπουδαστών που εµβολιάζονται υποχρεωτικά, τροπο-
ποιούνται το πρώτο και τρίτο εδάφιο της περ. α), ως προς
τους φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής και ως
προς τον χρόνο άρσης του ειδικού διοικητικού µέτρου της
αναστολής καθηκόντων, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο
και προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο στην περ. β),
περί των υπόχρεων εργοδοτών, προστίθενται περ. γ), περί
των κυρώσεων που επιβάλλονται σε ιδιώτες υπόχρεους,
και περ. δ), περί των κυρώσεων που επιβάλλονται σε υπό-
χρεους φοιτητές και σπουδαστές, και η παρ. 6 του άρθρου
206 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος µονάδας οφεί-
λει να ενηµερώνει τους εργαζόµενους µε κάθε πρόσφορο
µέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν
άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό
πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη µοναδική δόση έως
τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εµβολιαστι-
κού κύκλου πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις προβλεπόµε-
νες διαδικασίες και στον προβλεπόµενο χρόνο. Στην περί-
πτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει
λάβει την πρώτη ή τη µοναδική δόση έως την 1η Σεπτεµ-
βρίου 2021, µε εξαίρεση τους φοιτητές και σπουδαστές
που πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη µοναδική δόση
έως την 30ή Σεπτεµβρίου, η δε ολοκλήρωση του εµβολια-
στικού κύκλου πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις προβλεπό-
µενες διαδικασίες και στον προβλεπόµενο χρόνο. Στην πε-
ρίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται
οι ακόλουθες συνέπειες:
α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζοµένων σε φορείς του

δηµοσίου τοµέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος, µε απόφαση του επι-
κεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό µέ-
τρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους
προστασίας της δηµόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστο-
λής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγ-
µατικής δηµόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδο-
χές. Με την πραγµατοποίηση της πρώτης ή της µοναδικής
δόσης η αναστολή αίρεται µε όµοια απόφαση του φορέα,
υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εµβολιαστικού
κύκλου, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες και
στον προβλεπόµενο χρόνο.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και µέχρι
την πραγµατοποίηση της πρώτης ή της µοναδικής δόσης
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όπως επίσης σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης του εµβολια-
στικού κύκλου σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικα-
σίες και στον προβλεπόµενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρε-
ούται να µην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του ερ-
γαζοµένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβο-
λής αποδοχών για το χρονικό διάστηµα µη παροχής εργα-
σίας λόγω εφαρµογής του παρόντος. To προηγούµενο ε-
δάφιο εφαρµόζεται και σε συµβάσεις έργου, παροχής ανε-
ξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συµβάσεις εξαρτηµέ-
νης εργασίας δανειζόµενου προσωπικού ή προσωπικού
που συµβάλλεται µε εργολάβο. Στον εργοδότη που απα-
σχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλ-
λεται διοικητικό πρόστιµο βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευ-
ρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000)
ευρώ και, ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται
σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε
παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Υ-
πόχρεο εργοδότη, για τους σκοπούς εφαρµογής του πα-
ρόντος, συνιστά κάθε εργοδότης για το σύνολο του προ-
σωπικού του, στο οποίο περιλαµβάνεται και το δανειζόµε-
νο σε αυτόν ή το απασχολούµενο σε αυτόν µέσω Εταιρει-
ών Προσωρινής Απασχόλησης προσωπικό. Κατ' εξαίρεση,
υπόχρεοι εργοδότες είναι οι πάροχοι υπηρεσιών - εργολά-
βοι για το προσωπικό που απασχολούν σε δοµές ή και φο-
ρείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος,
στο πλαίσιο εκτέλεσης σύµβασης παροχής υπηρεσιών.
γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις δο-

µές που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
ως ελεύθεροι επαγγελµατίες επιβάλλεται διοικητικό πρό-
στιµο: α) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση
και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, β) σε περί-
πτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, εί-
κοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 
Στους ελεύθερους επαγγελµατίες που παρέχουν υπηρε-

σίες υγείας στις ανωτέρω δοµές, κατά παράβαση του πα-
ρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις:
γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζηµίως για το Δη-

µόσιο, από την ηµεροµηνία της βεβαίωσης της παράβασης,
κάθε σύµβαση του επαγγελµατία µε τον Εθνικό Οργανισµό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα δηµόσια α-
σφαλιστικά ταµεία,
γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγο-

γράφησης του ν. 3892/2010 (Α΄ 189), και
γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονι-

κών συνταγών του ν. 3892/2010.  
Οι επαγγελµατίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε

ιδιωτικές δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά
ιατρεία, φαρµακεία) οφείλουν να επικολλούν στην εξωτε-
ρική θύρα της δοµής έγγραφο µε το οποίο ενηµερώνουν
τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόµενοι στη δοµή έχουν εµ-
βολιαστεί σε συµµόρφωση µε το παρόν. Η παράλειψη της
τήρησης της υποχρέωσης του προηγούµενου εδαφίου τι-
µωρείται µε διοικητικό πρόστιµο ύψους τριακοσίων (300)
ευρώ.
Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν για πα-

ραβάσεις που τελούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
δ) Στην περίπτωση φοιτητών, ο επικεφαλής της ακαδη-

µαϊκής µονάδας και ο διδάσκων κάθε µαθήµατος, καθώς
και στην περίπτωση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. και των
Κολλεγίων, οι Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές των αντί-
στοιχων µαθηµάτων υποχρεούνται να µην επιτρέπουν τη
συµµετοχή του φοιτητή ή του σπουδαστή σε κάθε είδους

εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται εντός των νοσο-
κοµείων του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων
και των ιδιωτικών δοµών υγείας.»

4. Στην περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 206 του
ν. 4820/2021, στην οποία περιέχεται εξουσιοδοτική διάτα-
ξη για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε την εφαρµογή του
άρθρου αυτού, προστίθεται δεύτερο εδάφιο για τη ρύθµιση
θεµάτων σχετικών µε την επιβολή κυρώσεων και η περ. α)
της παρ. 7 του άρθρου 206 διαµορφώνεται ως εξής:

«α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουρ-
γού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι
κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εµβολια-
σµό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργει-
ας του εµβολιασµού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η
παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συµµόρφωσης
µε την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων και προβλέπεται κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Με
την ίδια ή όµοια απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται οι
προβλεπόµενες κυρώσεις, να καθορίζονται οι αρµόδιες
αρχές για την εφαρµογή του παρόντος και τα αρµόδια όρ-
γανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, η διαδικασία ελέγ-
χων και βεβαίωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο
τρόπος επιβολής κυρώσεων, βεβαίωσης και είσπραξης δι-
οικητικών προστίµων, ο τρόπος, ο χρόνος και οι συνέπειες
άρσης των κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο 37
Κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εµβολιασµού κατά
του κορωνοϊού COVID-19 ή ψευδή βεβαίωση νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID - 19

Σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστο-
ποιητικού εµβολιασµού, ενώ δεν έχει εµβολιαστεί, ή βε-
βαίωσης νόσησης, ενώ δεν έχει νοσήσει, πέρα από τις τυ-
χόν επιβληθησόµενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται διοι-
κητικό πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στον υπάλ-
ληλο του Δηµοσίου ή σε οποιονδήποτε άλλον τρίτο, συµ-
µετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπον στις πράξεις του πρώτου
εδαφίου, επιβάλλεται, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόµε-
νες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις,  διοικητικό πρόστι-
µο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε πράξη. 

Άρθρο 38
Παρατάσεις έκτακτων ρυθµίσεων λόγω

της συνεχιζόµενης πανδηµίας 
του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48), περί
της διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιµασιών ελέγχου της
νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη
λήξη της έως την 31η.12.2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον
υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό
COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.12.2021.

3. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021, ως προς την
υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορω-
νοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την
31η.12.2021.
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Άρθρο 39
Προσδιορισµός ανώτατου ορίου τιµής χρέωσης 

για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού
SARS-CoV-2 µε τη µέθοδο της ταχείας δοκιµασίας
(rapid test) - Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 5 
του άρθρου εξηκοστού πέµπτου του ν. 4812/2021

Η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέµπτου του
ν. 4812/2021 (Α΄ 121), περί των ανώτατων ορίων τιµών πώ-
λησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών για το τεστ ανί-
χνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 µε τη µέ-
θοδο της ταχείας δοκιµασίας (rapid test), τροποποιείται ως
προς το ανώτατο όριο τιµής χρέωσης και η περ. β) της παρ.
5 του άρθρου εξηκοστού πέµπτου διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Για τις ανάγκες εφαρµογής του παρόντος και κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης καθορίζονται ως α-
νώτατα όρια τιµών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρε-
σιών, µη συνυπολογιζοµένου σε αυτά του Φόρου Προστι-
θέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα ακόλουθα: α) για το τεστ ανί-
χνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 µε τη µέ-
θοδο µοριακού ελέγχου (PCR) ως ανώτατο όριο τιµής χρέ-
ωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγµατος κ.λπ.) το
ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και ως ανώτατο όριο τιµής
χρέωσης της δειγµατοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20
€), β) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού
SARS-CoV-2 µε τη µέθοδο της ταχείας δοκιµασίας (rapid
test), ως ανώτατο όριο τιµής χρέωσης το ποσό των δέκα
ευρώ (10€) (συµπεριλαµβανοµένης σε αυτήν της αξίας
δειγµατοληψίας και της ανάλυσης δείγµατος).»

Άρθρο 40
Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισµού - 

Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020

1. Στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214) προστίθεται
παρ. 9 ως εξής:

«9. Η οικονοµική ενίσχυση του παρόντος είναι αφορολό-
γητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δηµοσί-
ου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διά-
ταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή ει-
σφορά, συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη
προς τη φορολογική διοίκηση και το Δηµόσιο εν γένει,
τους δήµους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα
πιστωτικά ιδρύµατα.»

2. Η ισχύς της παρ. 1 εκκινεί από την έναρξη ισχύος του
άρθρου 70 του ν. 4745/2020.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 41
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δηµο-
σίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την ε-
ξαίρεση:
α) του Κεφαλαίου Δ΄ του Μέρους Α΄, που τίθενται σε ι-

σχύ εντός έξι (6) µηνών από τη σύσταση του Μητρώου
Διαφάνειας, η οποία βεβαιώνεται µε διαπιστωτική πράξη
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, και 
β) της περ. λε΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 που τίθεται σε

ισχύ από την 1η.7.2022. 

16



17

Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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