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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4782
Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση
του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Ορισμοί - Τροποποίηση του τίτλου και των
παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Άρθρο 2 Ρύθμιση ζητημάτων προσφυγής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση - Αντικατάσταση του άρθρου 32Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 3 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί - Τροποποίηση του τίτλου και προσθήκη παρ. 11 στο άρθρο 34 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 4 Υποχρέωση χρήσης - Λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου
36 του ν. 4412/2016
Άρθρο 5 Πολιτική ασφαλείας ΕΣΗΔΗΣ - Τροποποίηση
των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016
Άρθρο 6 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Τροποποίηση του τίτλου και των
παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 10 του άρθρου 38 του ν. 4412/2016
Άρθρο 7 Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών και προγραμματισμός δημοσίων συμβάσεων - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
Άρθρο 8 Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη -Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4412/2016
Άρθρο 9 Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις
δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών - Τροποποίηση
των παρ. 1 και 3, κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 44
του ν. 4412/2016
Άρθρο 10 Συγκρότηση και τήρηση φακέλου δημόσιας
σύμβασης - Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 1, 2,
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3, 4, 7 και 8, κατάργηση των παρ. 5 και 6 και προσθήκη
παρ. 9 στο άρθρο 45 του ν. 4412/2016
Άρθρο 11 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του
άρθρου 46 του ν. 4412/2016
Άρθρο 12 Κανόνες για τη διενέργεια προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων της αγοράς - Αντικατάσταση του άρθρου 47 του ν. 4412/2016
Άρθρο 13 Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων ή
προσφερόντων - Αντικατάσταση του άρθρου 48 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 14 Επάρκεια προϋπολογισμού, ωριμότητα, μελέτες - Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 4412/2016
Άρθρο 15 Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση
μελέτης - Τροποποίηση του τίτλου, των παρ. 1, 2 και 5 και
προσθήκη παρ. 6, 7 και 8 στο άρθρο 50 του ν. 4412/2016
Άρθρο 16 Περιεχόμενο εγγράφων της σύμβασης Τροποποίηση του τίτλου και των παρ. 2 και 5 άρθρου
53 του ν. 4412/2016
Άρθρο 17 Τεχνικές προδιαγραφές - Τροποποίηση του
τίτλου και της παρ. 9 του άρθρου 54 του ν. 4412/2016
Άρθρο 18 Υπεργολαβία - Αντικατάσταση του άρθρου
58 του ν. 4412/2016
Άρθρο 19 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο - Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 6 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο
66 του ν. 4412/2016
Άρθρο 20 Ενημέρωση των υποψηφίων και των
προσφερόντων - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 70 του
ν. 4412/2016
Άρθρο 21 Εγγυήσεις - Τροποποίηση του τίτλου και
αντικατάσταση του άρθρου 72 του ν. 4412/2016
Άρθρο 22 Λόγοι αποκλεισμού - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
Άρθρο 23 Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις - Τροποποίηση του τίτλου και αντικατάσταση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016
Άρθρο 24 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης έργου - Αντικατάσταση του άρθρου
76 του ν. 4412/2016
Άρθρο 25 Κριτήρια επιλογής σε διαδικασίες σύναψης
δημόσιας σύμβασης μελέτης ή παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών - Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 4412/2016
Άρθρο 26 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
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ας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης
του φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως
άνω προθεσμίας, η αίτηση τεκμαίρεται ότι έχει εγκριθεί.
4. Το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης των χώρων
που βρίσκονται εντός των ζωνών αεροδρομίων και καθορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, ανήκει στον φορέα
όπου ανήκει η εκμετάλλευση και η διαχείριση του αεροδρομίου.
5. Κατά τα λοιπά, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με
το παρόν, εφαρμόζεται ο ν. 2946/2001 (Α’ 224).
Άρθρο 220
Παράταση αδειών δόμησης σε σεισμόπληκτες
και πυρόπληκτες περιοχές - Τροποποίηση της
παρ. 4 του ν. 4258/2014
Τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4258/2014
(Α’ 94) και διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτιρίων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που σύμφωνα με
ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α’ 203), οι οποίες δεν είχαν
λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται ως την 31.12.2021. Ο
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται με απόφασή του να παρατείνει, την ανωτέρω προθεσμία, εφόσον απαιτείται, μέχρι και τρία (3) έτη από τη λήξη της.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 221
Παράταση αναστολής
πλειστηριασμών πυρόπληκτων
Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα
σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας
των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 η διενέργεια κάθε
πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων,
ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς
και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που
αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης από
τις 25.1.2021 έως τις 25.1.2022.
Άρθρο 222
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για
την ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο
της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ
δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων
ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος»
Για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου
2021, η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλά-
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δου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» δεν υπόκειται
σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του
ν. 4172/2013 (Α’ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη
στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το
Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά
τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι
δικαιούχοι της ενίσχυσης του παρόντος απαλλάσσονται
από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή
τους στις δράσεις και την είσπραξη της ενίσχυσης.
Άρθρο 223
Διαδικασία υπολογισμού νόμιμων τόκων στις
περιπτώσεις ανάκτησης ποσού ενίσχυσης που
έχει δοθεί σε επενδυτικά σχέδια των νόμων
1892/1990, 2601/1998 και 3299/2004
1. Αν, κατά την εφαρμογή των νόμων 1892/1990
(Α’ 101), 2601/1998 (Α’ 81) και 3299/2004 (Α’ 261), αποφασιστεί η μερική ή ολική επιστροφή του ποσού της
ενίσχυσης που έχει καταβληθεί, προσαυξημένου κατά το
ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή
και οποτεδήποτε μέχρι και τη σύνταξη του χρηματικού
καταλόγου, το ποσό των τόκων, που αναζητείται από το
ελληνικό Δημόσιο, δεν δύναται να υπερβαίνει σε ποσοστό το σαράντα τοις εκατό (40%) επί του προς ανάκτηση
κεφαλαίου.
2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και σε αποφάσεις ανάκτησης
καταβληθεισών ενισχύσεων για ποσά τόκων, που έχουν
βεβαιωθεί ταμειακά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης. Για την εφαρμογή του παρόντος
οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στους φορείς υποδοχής επενδυτικών σχεδίων, μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Επενδύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), αίτημα επανυπολογισμού του συνολικού
προς ανάκτηση ποσού, προσαρμόζοντας ανάλογα το
ποσό των νόμιμων τόκων σύμφωνα με την παρ. 1. Το
αίτημα επανυπολογισμού αποστέλλεται στις αρμόδιες
υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης για την έκδοση
των σχετικών ταμειακών βεβαιώσεων, σύμφωνα με τα
άρθρα 55 και επ. του π.δ. 16/1989 (Α’ 6).
3. Ποσά τόκων σχετικά με αποφάσεις ανάκτησης των
καταβληθεισών ενισχύσεων, τα οποία έχουν εισπραχθεί,
δεν επιστρέφονται, εκτός, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 και εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη
απόφαση μετά την άσκηση ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των ένδικων βοηθημάτων που προβλέπονται από τον νόμο, είτε κατά των πράξεων ανάκτησης
των καταβληθεισών ενισχύσεων επιστροφής είτε κατά
των ταμειακών βεβαιώσεών τους και οι ενδιαφερόμενοι
επενδυτές υποβάλλουν την αίτηση επανυπολογισμού
των τόκων της παρ. 2, εντός αποκλειστικής προθεσμίας
έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
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Άρθρο 224
Αξιολογητές ερευνητικών έργων Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προσθήκη
παρ. 16 στο άρθρο 24 του ν. 4310/2014
Στο άρθρο 24 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) προστίθεται
νέα παρ. 16, ως εξής:
«16. Τα εγγεγραμμένα μέλη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Καινοτομίας (Γ.Γ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων του άρθρου 27, τα μέλη του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών - Εμπειρογνωμόνων
της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), οι
αξιολογητές της παρ. 4 του άρθρου 31 του παρόντος,
καθώς και οι αξιολογητές των προς ένταξη εταιρειών στο
Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων του άρθρου 47
του ν. 4712/2020 (Α’ 146) δεν εμπίπτουν στο άρθρο 1 του
ν. 3213/2003 (Α’ 309) και δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση
περιουσιακής κατάστασης, μόνο εκ της συμμετοχής τους
σε διαδικασίες αξιολόγησης ή πιστοποίησης δράσεων,
προτάσεων ή προσκλήσεων που εκδίδει η Γ.Γ.Ε.Κ. ή η
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ή το ΕΛΙΔΕΚ, εκ της αξιολογήσεως των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, καθώς και
εκ της αξιολογήσεως των εταιρειών που αιτούνται την
ένταξη τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, από την ημερομηνία σύστασης του Μητρώου με τον
ν. 4712/2020 (Α’ 146).».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Άρθρο 225
Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Μηχανισμό
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων
1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), που λαμβάνεται ύστερα από
πρόταση της Διυπουργικής Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 4662/2020 (Α’ 27), καθορίζονται και εγκρίνονται
τα προγράμματα του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης
Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων ως προς τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τα έργα. Η Διυπουργική Επιτροπή
Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας διαμορφώνει την πρότασή της μετά από εισήγηση του Υπουργού
που είναι αρμόδιος για την πολιτική προστασία, στην
οποία περιλαμβάνονται ιδίως η αιτιολόγηση του είδους,
της αναγκαιότητας και σκοπιμότητας, καθώς και η εκτιμώμενη συνολική δαπάνη, η οποία έχει προσδιοριστεί
με έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτού λογιστή ή
ελεγκτικής εταιρείας εγνωσμένου κύρους.
2. Η ενεργοποίηση των προγραμμάτων της παρ. 1 γίνεται με απόφαση του Υπουργού που είναι αρμόδιος
για την πολιτική προστασία. Η διαδικασία υλοποίησης
των υπηρεσιών, προμηθειών και έργων των προγραμμάτων της παρ. 1 που αφορούν σε απόρρητες δαπάνες
του άρθρου 53 του ν. 4662/2020, πραγματοποιείται με
τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή με τη διαδι-
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κασία της διαπραγμάτευσης με ή χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση. Η υπαγωγή των δαπανών των προγραμμάτων του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων
και Αντιμετώπισης Κινδύνων στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4662/2020 γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού που είναι
αρμόδιος για την πολιτική προστασία, μετά από γνώμη
της Επιτροπής Ειδικών Δαπανών της παρ. 6 του άρθρου
53 του ν. 4662/2020.
3. Εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, η οποία
επιβάλλει την άμεση υλοποίηση προγράμματος για θέματα εθνικής ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας, της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και της προστασίας του περιβάλλοντος,
στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, είναι δυνατή
η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης δίχως
προηγούμενη δημοσίευση με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2
του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
4. Oι συμβάσεις του παρόντος υπάγονται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 324 του ν. 4700/2020
(Α’ 127). Από τον έλεγχο εξαιρούνται οι συμβάσεις των
προγραμμάτων της παρ. 1, δυνάμει των οποίων ανατίθεται από μία κυβέρνηση σε άλλη κυβέρνηση, η προμήθεια εξοπλισμού και μέσων, η παροχή υπηρεσιών και η
διενέργεια έργων αναφορικά με τον Εθνικό Μηχανισμό
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων καθώς
και οι συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων των
προγραμμάτων της παρ. 1 που διέπονται από ειδικούς
διαδικαστικούς κανόνες δυνάμει διεθνούς συμφωνίας
ή διακανονισμού που έχει συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών ή/και μεταξύ ενός ή περισσότερων
διεθνών οργανισμών.
5. Η διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εντάσσονται στα προγράμματα του Εθνικού
Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης
Κινδύνων γίνεται από: α) τις επιτροπές προδιαγραφών,
β) τις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμού και διαπραγμάτευσης, γ) τις επιτροπές ενστάσεων και δ) τις επιτροπές παραλαβής. Οι επιτροπές του πρώτου εδαφίου
συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού που είναι
αρμόδιος για την πολιτική προστασία. Με την απόφαση
συγκρότησης ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη, που προέρχονται από το προσωπικό της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και η θητεία
και εξειδικεύεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία των επιτροπών. Πρόσωπο που έχει
συμμετάσχει στην επιτροπή προδιαγραφών δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στις λοιπές επιτροπές του ιδίου
προγράμματος.
6. Στις συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων του παρόντος περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ειδική
ρήτρα ακεραιότητας, βάσει της οποίας οι οικονομικοί
φορείς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, οι οποίοι συμμετέχουν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των
σχετικών συμβάσεων, δεσμεύονται ότι σε όλα τα στάδια
που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν
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ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά, καθώς
και ότι θα εξακολουθούν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον
τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης. Η ρήτρα
ακεραιότητας δεσμεύει τους οικονομικούς φορείς και
τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών με την υπογραφή
της σύμβασης. Εάν οι οικονομικοί φορείς παραβιάσουν
τη ρήτρα ακεραιότητας επιβάλλονται, με απόφαση του
Υπουργού που είναι αρμόδιος για την πολιτική προστασία, σωρευτικά η έκπτωση από τη σύμβαση και η
κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 226
Ρύθμιση για τα δημόσια ακίνητα του Εθνικού
Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και
Αντιμετώπισης Κινδύνων
Κατά παρέκκλιση της περ. ιε’ της παρ. 1 του άρθρου
40 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), αναφορικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής
άδειας, τα δημόσια ακίνητα των Δομών και Υπηρεσιών
του ν. 4662/2020 (Α’ 27) εξαιρούνται από την υποχρέωση
κατάθεσης συμβολαιογραφικής δήλωσης των χώρων
στάθμευσης του άρθρου 1 του ν. 1221/1981 (Α’ 292) και
του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή της καταχώρισής της στο οικείο κτηματολογικό
γραφείο.
Άρθρο 227
Καταργούμενες διατάξεις Μέρους Γ’
1. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4530/2018
(Α’ 59).
2. Καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 21 του β.δ.
465/1970 (Α’ 150).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Άρθρο 228
Διατάξεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) - Τροποποίηση
του ν. 4429/2016
Στον ν. 4429/2016 (Α’ 199) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Η αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 31 του
ν. 4310/2014 (Α’ 258) εφαρμόζεται κατ’ αντιστοιχία και
στο ΕΛΙΔΕΚ.».
2. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 τροποποιείται και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων
δικαιούχων γίνεται από επιτροπή αξιολογητών, αποτελούμενη από πέντε (5) έως είκοσι (20) μέλη. Η επιτροπή
αξιολόγησης μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από
έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες
ανάλογα με το είδος και το πλήθος των επιστημονικών
πεδίων που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι
εν λόγω εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων
Αξιολογητών της παραγράφου 11 και έως τη δημιουργία
αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών
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του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και διαθέτουν
τα προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς
αξιολόγηση έργου. Τους εμπειρογνώμονες και την επιτροπή ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο, ύστερα από
εισήγηση της Θεματικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του
άρθρου 8. Αν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν
οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί
επιστήμονες ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, με
απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται
ως μέλη ειδικοί επιστήμονες φορολογικοί κάτοικοι της
αλλοδαπής, που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Για την αμοιβή των εμπειρογνωμόνων και των μελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10
του άρθρου 5 του ν. 4429/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.
Για τις δαπάνες των μετακινήσεών τους, εκτός έδρας,
ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της υποπαραγράφου
Δ.9 της παρ. Δ’ του ν. 4336/2015. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις εκτός
έδρας και τις αμοιβές των εμπειρογνωμόνων και των
μελών των επιτροπών δημοσιεύονται και αναρτώνται
στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή
και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.».
3. Στην παρ. 11 του άρθρου 5 προστίθεται περ. γ’ και
η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:
«11. α. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, την εξέταση των ενστάσεων και την πιστοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων του Ιδρύματος δημιουργείται
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών - Εμπειρογνωμόνων, επιστημόνων εγνωσμένου κύρους, από το οποίο
προέρχονται οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα
μέλη των επιτροπών εμπειρογνωμόνων και ενστάσεων
των παραγράφων 5 και 8 αντιστοίχως, καθώς και οι πιστοποιητές της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
β. Ο καθορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και η πιστοποίηση των μελών του Μητρώου της
παραγράφου 6 πραγματοποιείται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
και απαρτίζεται από τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής
Επιτροπής και δύο (2) μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
γ. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού δύναται το
Μητρώο της περ. α’ να ενοποιηθεί με το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών, που τηρείται στη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Με την ίδια
απόφαση, μετά από γνώμη του ΕΣΕΤΕΚ, ορίζονται η διαδικασία ενοποίησης των Μητρώων, η διαδικασία και
οι προϋποθέσεις εγγραφής των αξιολογητών στο ενοποιημένο Μητρώο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, σύμφωνα και με το άρθρο 27 του ν. 4310/2014
(Α’ 258).».
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 τροποποιούνται το τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται
ως εξής:
«2. Ως μέλη του ΕΣ εκλέγονται προσωπικότητες που
έχουν διακριθεί για το διεθνές έργο και την εμπειρία τους
στον αντίστοιχο ως άνω τομέα. Τα ειδικότερα προσόντα
των μελών του ΕΣ καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανο-
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νισμό Λειτουργίας. Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ είναι
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού
Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου. Επίσης, η
ιδιότητα του μέλους του ΕΣ είναι ασυμβίβαστη με αυτήν
του μέλους της Γ.Σ. και του Διευθυντή του Ιδρύματος.
Μέλος του ΕΣ δεν μπορεί να υποβάλλει αίτηση για χρηματοδότηση στο ΕΛΙΔΕΚ ούτε να είναι μέλος επιστημονικής ομάδας που έχει υποβάλει αίτηση.».
5. Στην παρ. 9 του άρθρου 8 καταργείται η περ. δ’ και
η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Το Επιστημονικό Συμβούλιο διοικεί το Ίδρυμα και
έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, με βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την
καινοτομία.
β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις.
γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές
ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την
επιλογή των τελικών δικαιούχων και εποπτεύει την ορθή
λειτουργία τους, με γνώμονα τις αρχές αξιοκρατίας και
διαφάνειας. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δεν
δύνανται να μετέχουν στις επιτροπές αυτές.
δ. (καταργείται)
ε. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ύστερα
από εισήγηση του Διευθυντή.
στ. Εισηγείται προς τη Γ.Σ. συνεργασίες και συμπράξεις
του Ιδρύματος με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
ζ. Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
η. Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του
Ιδρύματος σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας,
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.».
6. Στο άρθρο 9 τροποποιούνται οι παρ. 2, 3, 5, 6, 8
και 9, καταργείται η παρ. 4, αντικαθίσταται η περ. θ’ της
παρ. 7, προστίθεται παρ. 10 και το άρθρο διαμορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 9
Διευθυντής
1. O Διευθυντής του Ιδρύματος είναι επιστήμονας με
διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του
Διευθυντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας
2. Ο Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του αρμοδίου
Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, για τετραετή θητεία, ανανεώσιμη μόνο
μία φορά. Αν κατά τον χρόνο λήξης της θητείας του Διευθυντή δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος, ο υφιστάμενος
Διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι
τον διορισμό του νέου και το αργότερο όχι πέραν των
τριών (3) μηνών. Αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός
νέου Διευθυντή μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από
τη λήξη της θητείας του προηγούμενου διευθυντή, κατ’
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εξαίρεση, το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) με απόφασή
του αναθέτει προσωρινά στον πρόεδρό του καθήκοντα
διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων. Αν ο πρόεδρος
του ΕΣ για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα
καθήκοντα του Διευθυντή του Ιδρύματος ασκούνται από
ένα από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, μετά
από σχετική απόφασή του.
3. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος επιλέγεται ως ακολούθως:
α. Ο αρμόδιος Υπουργός εκδίδει και δημοσιεύει ανοικτή διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση της
θέσης του Διευθυντή τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από
τη λήξη της θητείας. Η πρόσκληση, η οποία αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος τόσο στην ελληνική
όσο και στην αγγλική γλώσσα, περιλαμβάνει αναλυτική
κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής, καθώς επίσης και
τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η προκήρυξη
δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας
κυκλοφορίας, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του
Ιδρύματος και της Γενικής Έρευνας και Καινοτομίας και
αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστημονικές λίστες
ψηφιακά.
β. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων συγκροτείται με
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ειδική επιτροπή κρίσης από επτά (7) επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος,
γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των επιστημονικών πεδίων του Ιδρύματος και επαρκή εθνική και διεθνή
εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων
της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται ως εξής: τα πέντε
(5) μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. γ’ και τα δύο
(2) μέλη σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. δ’.
γ. Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης
της περ. β’, το Επιστημονικό Συμβούλιο προτείνει στο
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας
(ΕΣΕΤΕΚ) κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) υποψηφίων κριτών, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του
Διευθυντή. Οι προτεινόμενοι υποψήφιοι κριτές μπορούν
να προέρχονται και από τα μέλη, είτε του Επιστημονικού
Συμβουλίου είτε της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος.
Το ΕΣΕΤΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον
κατάλογο αυτόν ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν.
Αν παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα των δύο (2)
μηνών, το ΕΣΕΤΕΚ προτείνει τα μέλη του καταλόγου. Από
τον κατάλογο μελών που προτείνει το ΕΣΕΤΕΚ, ο αρμόδιος Υπουργός επιλέγει και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους
αναπληρωτές τους.
δ. Το Επιστημονικό Συμβούλιο, εντός δύο (2) μηνών
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση του Διευθυντή, επιλέγει δύο (2) μέλη
με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης, τα οποία μπορεί να προέρχονται
και από τα μέλη είτε του Επιστημονικού Συμβουλίου
είτε της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος. Αν παρέλθει
άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστημα εντός του οποίου
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το Επιστημονικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει τα ως άνω
μέλη ή αν οριστούν λιγότερα από τα προβλεπόμενα, το
ΕΣΕΤΕΚ ορίζει τα δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές
τους ή όσα μέλη ελλείπουν, από τον κατάλογο της περ. γ’.
ε. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κρίσης δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί.
Η ειδική επιτροπή κρίσης αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον αρμόδιο
Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για
την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη και
η γνώμη του απελθόντα Διευθυντή, η οποία εκφράζεται
ενώπιον της επιτροπής. Σε περίπτωση που ο απελθών
Διευθυντής είναι εκ νέου υποψήφιος, δεν εκφράζεται
γνώμη από αυτόν. Η ανωτέρω γνώμη εκφράζεται, όπως
προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
στ. Ο αρμόδιος Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως Διευθυντή του Ιδρύματος τον πρώτο στον
πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής
του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Ο Διευθυντής συνάπτει
σύμβαση ορισμένου χρόνου ή αν είναι δημόσιος υπάλληλος, ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του Διευθυντή.
4. (Καταργείται)
5. Ο αρμόδιος Υπουργός μπορεί να παύσει, με απόφασή του, τον Διευθυντή του Ιδρύματος, για λόγους αδυναμίας ή ανεπάρκειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου
ή πρόταση έξι (6) εκ των μελών του.
6. Η ιδιότητα του Διευθυντή του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη:
α. Με την ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. ή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.
β. Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηματοδότησης
του Ιδρύματος.
γ. Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή,
του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου, του αντιδημάρχου, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου. Αν ο Διευθυντής είναι Καθηγητής ΑΕΙ
ή ερευνητής ερευνητικού κέντρου, αναστέλλονται τα
καθήκοντά του για όλη τη διάρκεια της θητείας του.
7. Ο Διευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που έχει αποφασίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Ο
Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύματος, έχει την
ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του.
β. Συντάσσει και δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τις
δράσεις που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον
ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις του
ΕΣ.
γ. Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του
προϋπολογισμού του Ιδρύματος.
δ. Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Γ.Σ. και του ΕΣ
σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε μέσω του Προέδρου
του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και μετέχει χωρίς
δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις τους.
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ε. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει
στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη Γ.Σ..
στ. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα.
ζ. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.
η. Εκδίδει τις αποφάσεις χρηματοδότησης, μετά την
αξιολόγηση από τις οικείες επιτροπές.
θ. Αποφασίζει έκτακτους διοικητικούς και επιτόπιους
ελέγχους των δράσεων που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα και
συγκροτεί τα όργανα διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου
για την εκτέλεση των συγκεκριμένων πράξεων.
ι. Εισηγείται προς το Επιστημονικό Συμβούλιο και τη
Γενική Συνέλευση συνεργασίες και συμπράξεις του ΕΛΙΔΕΚ με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της
ημεδαπής και της αλλοδαπής.
8. Ο Διευθυντής μπορεί να μεταβιβάσει την άσκηση
συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του σε υπάλληλο του Ιδρύματος, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφει με εντολή του. Αν για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ο
Διευθυντής ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του,
μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού
Συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον πρόεδρο του ΕΣ ή από κάποιο μέλος του.
9. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος ασκεί τα καθήκοντά
του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι ως άνω αποδοχές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό
του Ιδρύματος.
10. Ο Διευθυντής υποβάλλει στο μέσον και κατά τη
λήξη της θητείας του, στο ΕΣ και στον αρμόδιο Υπουργό
έκθεση πεπραγμένων της θητείας του. Ταυτόχρονα με
την έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται στο ΕΣ και στον
Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας του Διευθυντή. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από το σύνολο
του προσωπικού του Ιδρύματος με μυστική διαδικασία,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό του Κανονισμό ή, εφόσον δεν έχει ακόμα εγκριθεί, σύμφωνα με
όσα ορίζονται σε απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν υποβάλλει τις
ανωτέρω εκθέσεις εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από
την παρέλευση του μέσου της θητείας του, παύεται με
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και τα καθήκοντα
αυτού ασκεί ο πρόεδρος του ΕΣ του Ιδρύματος μέχρι τον
διορισμό νέου Διευθυντή. Με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού εκδίδεται προκήρυξη για την πλήρωση της
θέσης του Διευθυντή που παύθηκε. Σε περίπτωση που
ο Διευθυντής δεν υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις εντός
προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της θητείας του,
κωλύεται να υποβάλλει την υποψηφιότητά του για δεύτερη θητεία στην ίδια θέση. Τυχόν υποψηφιότητα που έχει
ήδη υποβληθεί δεν λαμβάνεται υπόψη από την ειδική
επιτροπή κριτών.».
7. Η παρ. 2 του άρθρου 11 τροποποιείται και το άρθρο
11 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 11
Σύγκρουση συμφερόντων, απόρρητο
1. Τα μέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύματος αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπο-
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ρεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση
συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Ιδρύματος έχουν
ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να
επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αμερόληπτη
και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Ιδρύματος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ
των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους
μέχρι δευτέρου βαθμού. Επίσης, τα μέλη της Γ.Σ., του
ΕΣ και το προσωπικό του Ιδρύματος έχουν υποχρέωση
τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ιδρύματος και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.
Τα θέματα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται
στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύματος.
2. Τυχόν παράβαση της παρ. 1 από μέλος της Γ.Σ., του
ΕΣ, από τον Διευθυντή ή από το προσωπικό του Ιδρύματος συνιστά σοβαρό παράπτωμα και λόγο παύσης
από τη θέση του.».
8. Στο άρθρο 12 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, καταργείται η περ. γ’ του δεύτερου εδαφίου, τροποποιείται
η περ. ε’ και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων εκδίδεται
ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος.
Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται
ιδίως τα ακόλουθα θέματα, καθώς και όσα προβλέπονται
στον παρόντα νόμο:
α. οι αρμοδιότητες των οργάνων του Ιδρύματος, ο
τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους,
β. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δημοσίευσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την επιλογή των μελών της Γενικής Συνέλευσης, του
Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή,
γ. (καταργείται)
δ. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, τα
όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των
υποψηφίων,
ε. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής και η διαδικασία διορισμού του,
στ. ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και εχεμύθειας των μελών των οργάνων του Ιδρύματος και των
υπαλλήλων αυτού,
ζ. η διαδικασία παύσης μελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του
Διευθυντή από τα καθήκοντά τους,
η. η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος
οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος,
θ. η κατανομή των αρμοδιοτήτων, τα δικαιώματα και
οι υποχρεώσεις του προσωπικού,
ι. ο κατά κλάδο και ειδικότητα αριθμός των θέσεων
του προσωπικού,
ια. η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και πρόσληψης του προσωπικού που εργάζονται με συμβάσεις έργου, εργασίας ορισμένου χρόνου και έμμισθης
εντολής,
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ιβ. οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τα
πειθαρχικά όργανα, καθώς και ο τρόπος επιβολής των
πειθαρχικών ποινών,
ιγ. οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος,
ιδ. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δημοσίευσης των προκηρύξεων για τα ερευνητικά έργα, τις
υποτροφίες και τις λοιπές δράσεις του Ιδρύματος,
ιε. η διαδικασία και τα ειδικότερα στάδια της αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων χρηματοδότησης, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και
ο τρόπος συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης,
ιστ. η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων χρηματοδότησης και ο τρόπος συγκρότησης
της επιτροπής ενστάσεων,
ιζ. οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων των δαπανών των δικαιούχων χρηματοδοτήσεων, καθώς και αναζήτησης των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών,
ιη. τα όργανα, η διαδικασία κατάρτισης της ετήσιας
έκθεσης του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων,
ιθ. η δημιουργία αποθετηρίου αποτελεσμάτων των
ερευνητικών προγραμμάτων και λοιπών δράσεων που
έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα,
κ. η διαδικασία αξιολόγησης των οργάνων και του
προσωπικού του Ιδρύματος,
κα. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση του Ιδρύματος και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για
την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση του σκοπού του.».
9. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Μεταβατική διάταξη
Η θητεία των υφισταμένων Αναπληρωτών Διευθυντών
του Ιδρύματος λήγει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
ισχύουσες προ της δημοσίευσης του παρόντος διατάξεις.».
Άρθρο 229
Διάρθρωση και υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. Τροποποίηση του άρθρου 87 του ν. 4635/2019
Στο άρθρο 87 του ν. 4635/2019 (Α’ 167): α) τροποποιείται η περ. ιδ’ της παρ. 1, β) στην παρ. 2 η υφιστάμενη
περ. α’ αριθμείται ως υποπερ. αα’ και προστίθεται υποπερ. αβ’, γ) στην παρ. 6 προστίθενται τέταρτο και πέμπτο
εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 87
Διάρθρωση και Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
1. Συστήνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Υπηρεσία Υποστήριξης και Ανάπτυξης
των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, η
οποία αποτελεί οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ). Οι αρμοδιότητές
της ασκούνται αποκλειστικά από τον Προϊστάμενο και
τους υπαλλήλους της ΚΕΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4497/2017 (Α’ 171).
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Οι Υπουργοί

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εξωτερικών

Προστασίας του Πολίτη

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη

Εθνικής Άμυνας

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δικαιοσύνης

Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Μετανάστευσης και Ασύλου

Υποδομών και Μεταφορών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Επικρατείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01000360903210216*

