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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 86
11 Απριλίου 2012

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

δουν άδειες, αποφάσεις ή εγκρίσεις για πάσης φύσεως
δραστηριότητες, μεριμνούν για την ηλεκτρονική μετα−
ξύ τους διασύνδεση και τη λειτουργία ολοκληρωμένου
πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου
γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσε−
ων, η ηλεκτρονική διακίνηση μεταξύ των συναρμόδιων
υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση.
4. Αν για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης,
απόφασης ή γνωμοδότησης από κρατικές κεντρικές και
περιφερειακές αρχές και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου απαιτούνται στοιχεία που τηρούνται στη βάση
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), τα στοιχεία
αυτά αναζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.
5. Τα κέντρα υποδοχής των αιτήσεων για την έκδοση
αδειών, αποφάσεων ή εγκρίσεων υποχρεούνται να δια−
τηρούν διαδικτυακό τόπο, στον οποίο περιλαμβάνονται
όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμο−
δοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των
πάσης φύσεως δραστηριοτήτων.
6. Για την έκδοση οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή
πιστοποιητικού, καθώς και για τη διατύπωση γνώμης,
αρκεί η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέ−
πονται ρητά στο νόμο ή σε κανονιστικές πράξεις. Δεν
επιτρέπεται η εκ μέρους της αρμόδιας αρχής αναζήτηση
πρόσθετων δικαιολογητικών ενώ, αν προσκομισθούν,
δεν λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της πράξης. Η
παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα εκ μέρους του αρμό−
διου υπαλλήλου.
7. Μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του παρό−
ντος νόμου, τα Υπουργεία οφείλουν να επανεξετάσουν
το νομοθετικό τους καθεστώς ως προς τη χορήγηση
αδειών, με σκοπό τη μείωση: (α) των απαιτούμενων
αδειών και (β) των επί μέρους απαιτούμενων δικαιο−
λογητικών και την κατάργηση ή αντικατάστασή τους
με υπεύθυνες δηλώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 του
ν. 3230/2004 (Α΄44). Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας παρακολουθεί την εφαρμογή των διατάξεων
του παρόντος.
8. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή για τις
άδειες που εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Τελω−
νείων και Ε.Φ.Κ. κατ’ εφαρμογή διατάξεων Διεθνών Συμ−
βάσεων και της κοινοτικής νομοθεσίας ή ειδικής εθνικής
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40) και των παραγράφων 20 και 21 του άρθρου ένατου
του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και μετά από συνέντευξη στην οποία κα−
λούνται όλοι οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα
προσόντα. Η διεκπεραίωση τυχόν υποχρεώσεων που
προβλέπει το δημόσιο λογιστικό δεν κωλύει την πρόοδο
της διαδικασίας προκηρύξεως των θέσεων.»
2. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α΄
314), που προστέθηκε με το άρθρο 17 περίπτωση Α΄ του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204), αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, εξαιρείται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυ−
μία Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων «Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» και η ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), με την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 3899/2010, οι οποίες
εφαρμόζονται και για τους εργαζόμενους σε αυτήν».
3. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
δεύτερου άρθρου του ν. 3912/2011 (Α΄17) πριν την τελεία,
τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «ο οποίος υπο−
στηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας».
Άρθρο 241
Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές επενδύσεις
(ν. 3299/2004)
1. α. Επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από
ηλιακή ενέργεια που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 29.1.2010
στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας, είτε μεμονωμένα είτε σωρευτικά με μία αίτηση
και ολοκληρώθηκαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος
νόμου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3299/2004, χωρίς την προϋπόθεση της περίπτωσης α
της παρ. 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, ανεξάρτη−
τα αν εκκρεμεί, είναι σε διαδικασία εξέτασης ή έχουν
εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις, λόγω μη πλήρωσης
της προϋπόθεσης της ως άνω περίπτωσης α΄. Η ολοκλή−
ρωση των επενδυτικών σχεδίων τεκμηριώνεται με την
προσκόμιση του πρακτικού σύνδεσης με τη ΔΕΗ.
β. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ενιαίο ενισχυ−
όμενο κόστος επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλε−
κτρισμού από ηλιακή ενέργεια κατά την υπαγωγή και
κατά την ολοκλήρωσή τους, με κριτήρια την περίοδο
υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μη−
χανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα
χαρακτηριστικά τους.
2. Για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού
από ηλιακή ενέργεια που έχουν ολοκληρωθεί πριν τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου όπως τεκμηριώνεται
με την προσκόμιση του πρακτικού σύνδεσης με τη ΔΕΗ
και για λοιπά επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν για
την υπαγωγή τους στο ν. 3299/2004, χωρίς την ταυτό−
χρονη υποβολή και των ειδικών δικαιολογητικών που
προβλέπονται στις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις,
εάν τα εν λόγω δικαιολογητικά εκδόθηκαν μεταγενέστε−
ρα, αλλά η αίτηση για την έκδοσή τους είχε υποβληθεί
στις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την υποβολή της αίτησης
ένταξης, εξετάζονται ανεξάρτητα αν εκκρεμούν, είναι
σε διαδικασία εξέτασης ή έχουν εκδοθεί απορριπτικές
αποφάσεις, λόγω τη μη έγκαιρης υποβολής των δικαιο−
λογητικών αυτών. Επιπλέον εξετάζονται τα επενδυτικά
σχέδια για τα οποία η υποχρέωση προσκόμισης των εν
λόγω δικαιολογητικών καταργήθηκε μεταγενέστερα με
τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου.
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3. Για την επανεξέταση των επενδυτικών σχεδίων των
παραγράφων 1 και 2 απαιτείται η υποβολή σχετικής
αίτησης των ενδιαφερομένων εντός τριών (3) μηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. α. Οι αποφάσεις ανάκλησης και επιστροφής ενι−
σχύσεων, καθώς και οι αποφάσεις συμμόρφωσης προς
δικαστικές αποφάσεις, για επενδυτικά σχέδια που έχουν
υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3299/2004
και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990, εκδίδονται κα−
τόπιν γνωμοδότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών
της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.
Ο αρμόδιος Υπουργός, μπορεί να παραπέμπει στην
Γνωμοδοτική Επιτροπή, αποφάσεις τροποποιήσεων,
ολοκληρώσεων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
επενδύσεων όταν το κρίνει αναγκαίο.
β. Για το σκοπό αυτόν παρατείνεται η λειτουργία
των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παραγράφου 15 του
άρθρου 7 του ν. 3299/2004. Οι εν λόγω Επιτροπές, τα
μέλη των οποίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα
έντεκα (11), ανασυγκροτούνται με απόφαση του αρμο−
δίου οργάνου εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση
του παρόντος.
5. Παρατείνεται κατά ένα (1) έτος η προθεσμία ολο−
κλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί
στις διατάξεις του ν. 2601/1998 (Α΄ 81) και 3299/2004,
ανεξάρτητα αν έχει συμπληρωθεί η αρχική ή κατά πα−
ράταση προθεσμία ολοκλήρωσης. Η εν λόγω παράταση
παρέχεται πέραν αυτής που προβλέπεται στην παρά−
γραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 4013/2011, η οποία ισχύει
και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 2601/1998.
6. Σε περίπτωση έλλειψης ταμειακής ρευστότητας
του οφειλέτη, το Δημόσιο μπορεί να εξοφλείται για
βεβαιωμένες οφειλές προς αυτό από επιστροφή επιχο−
ρήγησης των νόμων 1892/1990 (Α΄ 101), 2601/1998 (Α΄ 81),
3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8), με μεταβίβαση
των επιχορηγηθέντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων
του οφειλέτη, χωρίς αντάλλαγμα.
Η αξία των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχεί−
ων αποτιμάται, με δαπάνες του οφειλέτη, από δύο ορ−
κωτούς ελεγκτές – λογιστές ή, κατά περίπτωση, από
δύο εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, που
δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση από τον
οφειλέτη. Από την αξία αυτή εξοφλούνται πλήρως οι
βεβαιωμένες οφειλές, άλλως οι τυχόν εναπομένουσες
οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά περιουσιακά στοι−
χεία του οφειλέτη ή από εγγυήσεις τρίτων.
Η μεταβίβαση και η εκχώρηση των στοιχείων του πα−
ρόντος άρθρου, η οποία εξαιρείται από κάθε άμεσο ή
έμμεσο φόρο, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο φόρος
μεταβίβασης, ο φόρος εισοδήματος ή υπεραξίας, από
τέλη μεταγραφής καθώς και από κάθε άλλο φόρο, τέ−
λος, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων,
γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
Τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και έμμισθων
ή άμισθων υποθηκοφυλάκων και κτηματολογικών γρα−
φείων, τα οποία περιορίζονται στο ένα πέμπτο (1/5)
αυτών που καθορίζονται κάθε φορά, δεν μπορούν να
είναι ανώτερα των πεντακοσίων (500) ευρώ κατά πε−
ρίπτωση και βαρύνουν τον μεταβιβάζοντα οφειλέτη. Η
αμοιβή του παριστάμενου δικηγόρου, εξαιρουμένων των
παρακρατούμενων εισφορών για ασφαλιστικά και συ−
νταξιοδοτικά ταμεία, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια
πεντακόσια (1.500) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζεται ο
τρόπος διαπίστωσης της έλλειψης ταμειακής ρευστό−
τητας του οφειλέτη, η διαδικασία αποδοχής εκ μέρους
του Δημοσίου της μεταβίβασης αντί καταβολής και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
7. H υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση α
υποπερίπτωση αα΄ του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) τροποποιείται
ως ακολούθως:
«αα Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτη−
ριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς
και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι
δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το (60%)
του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών ταυ επενδυτικού
σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων Μικρών και Μεσαί−
ων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται
κατά 10%».
8. Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 τροποποι−
είται ως ακολούθως:
«Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα ενισχύσεις του πα−
ρόντος νόμου, περιλαμβανομένων και των ενισχύσεων
σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως
οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης
Αυγούστου 2008, δεν μπορούν να υπερβούν σωρευτικά
κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των δέκα
εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ για μεμονωμένη επιχεί−
ρηση και των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ για
το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επι−
χειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται
εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία
των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας
τα προαναφερόμενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο».
9. To άρθρο 7 παράγραφος 3 του ν. 3908/2011 τροπο−
ποιείται ως ακολούθως:
«3. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που αφορά τις
φορολογικές απαλλαγές των δύο εξαμηνιαίων περιό−
δων του επομένου έτους για τα επενδυτικά σχέδια του
άρθρου 6 του παρόντος ορίζεται έως και το τριπλάσιο
των συνολικών κονδυλίων των κατ’ έτος οριζόμενων
επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μί−
σθωσης.»
10. Το άρθρο 8 παράγραφος 7 περίπτωση δ΄ του ν.
3908/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:
«7. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κατά−
σταση, η υποχρέωση για την υποβολή έγκρισης δανείου
από τον φορέα της επένδυσης κατά τη φάση υποβολής
της πρότασης επενδυτικού σχεδίου αναστέλλεται για
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του
παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διάστημα
που μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα του
επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται μεσομακροπρόθεσμο
δάνειο και ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει τη
σχετική έγκριση κατά το χρόνο υποβολής της πρότα−
σης, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται, κατά τα προ−
βλεπόμενα στην υ.α. 17299/ 20.4.2011 (Β΄ 652/20.4.2011), με
επιτόκιο αναφοράς το ισχύον μέσο επιτόκιο της αγοράς
κατά τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα υποβολής
της πρότασης. Το ως άνω αναφερόμενο επιτόκιο ισούται
με το μέσο επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια χωρίς

καθορισμένη διάρκεια, όπως αυτό δημοσιοποιείται στον
Πίνακα 1 (Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων
και δανείων σε ευρώ) στο επίσημο μηνιαίο δελτίο τύπου
της Τράπεζας της Ελλάδος (Δελτίο Τύπου: Τραπεζικά
Επιτόκια καταθέσεων και δανείων).
Στις περιπτώσεις αυτές το δάνειο πρέπει να έχει
εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρη−
ματοδοτικό οργανισμό πριν την έκδοση της απόφασης
υπαγωγής, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί για χρο−
νικό διάστημα πέραν των έξι μηνών από την έκδοση
του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων. Το επενδυτικό
σχέδιο δεν αξιολογείται εκ νέου.
Στις περιπτώσεις εκείνες που ο φορέας της επέν−
δυσης αποφασίζει να μην λάβει τελικά δάνειο για τη
χρηματοδότηση της υλοποίησής του, οφείλει να το γνω−
ρίσει γραπτώς στην αρμόδια Υπηρεσία πριν την έκδοση
της απόφασης υπαγωγής και να επικαιροποιήσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κά−
λυψη της αυξημένης ίδιας συμμετοχής. Στην περίπτωση
αυτή η αξιολόγηση δεν μεταβάλλεται και ελέγχεται από
την υπηρεσία η δυνατότητα του φορέα για κάλυψη της
ίδιας συμμετοχής.
Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε
συνάλλαγμα.
Τα ανωτέρω οριζόμενα εφαρμόζονται τόσο στα Γενι−
κά, όσο και στα Ειδικά καθεστώτα του 3908/2011, εκτός
κι αν ορίζεται διαφορετικά στις υπουργικές αποφάσεις
προκήρυξής τους».
11. Στο άρθρο 11 του ν. 3908/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 8, ως ακολούθως:
«8. Επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στο πλαίσιο
μιας εκ των εξαμηνιαίων προσκλήσεων, συγκεντρώνουν
και εκπληρώνουν τους τυπικούς και ουσιαστικούς όρους
και προϋποθέσεις υπαγωγής, όπως αυτοί ορίζονται στις
διατάξεις του ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1.2.2011) και στο
π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α/14.4.2011), αλλά ωστόσο δεν υπάγο−
νται λόγω εξάντλησης των σχετικών διαθεσίμων πόρων
της περιόδου, τότε δίδεται δικαίωμα υποβολής στον
αμέσως επόμενο κύκλο υποβολών, χωρίς την υποχρέ−
ωση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3908/2011,
περί της καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου).
Η ανωτέρω πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι
το κόστος του επενδυτικού σχεδίου δεν μεταβάλλεται.
Παράλληλα με την κατάρτιση και δημοσιοποίηση του
οριστικού πίνακα κατάταξης κάθε κύκλου, καταρτίζε−
ται από την υπηρεσία και πίνακας των επιλαχουσών
προτάσεων, που κατέχουν το ανωτέρω δικαίωμα επα−
ναυποβολής».
12. Στο άρθρο 11 του ν. 3908/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 9 ως ακολούθως:
«9. Οι προθεσμίες για την αξιολόγηση των επενδυτι−
κών σχεδίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του π.δ. 33/
2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυ−
τικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ
83/Α/14.4.2011) ορίζονται ως αποκλειστικές».
13. Στο άρθρο 11 του ν. 3908/2011 προστίθεται παρά−
γραφος 10, ως ακολούθως:
«10. Για λόγους διαφάνειας και δημοσιότητας, με ευ−
θύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, δημοσιοποιούνται αμελητί στην ιστοσελίδα
της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2011 (ΦΕΚ
83/ Α/14−4−2011) στοιχεία για τις επενδύσεις που έχουν
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υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και σχε−
τίζονται με τη ροή υλοποίησης των επενδύσεων. Συγκε−
κριμένα δημοσιοποιούνται στοιχεία που αφορούν τις
ημερομηνίες υπαγωγής, αιτήσεων και πραγματοποίησης
ελέγχων, διενέργειας εκταμιεύσεων και ολοκλήρωσης
των επενδύσεων, καθώς και ημερομηνίες διενέργειας
ελέγχων στις περιπτώσεις τήρησης των όρων των μα−
κροχρόνιων υποχρεώσεων».
14. Το άρθρο 12 παράγραφος 5, τελευταίο εδάφιο του
ν. 3908/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι αποζημιώσεις των μελών των Μητρώων Αξιολογη−
τών και Ελεγκτών των άρθρων 7 και 11 αντίστοιχα του
Π.Δ. 33/2011 (Α΄ 83) καθορίζονται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τις
προϋποθέσεις και τα ανώτατα όρια αμοιβών στο Δημόσιο
και βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».
15. Προστίθεται νέο άρθρο 14Β στο ν. 3908/2011 ως
ακολούθως:
«Άρθρο 14Β
Προϋποθέσεις και διαδικασίες τροποποίησης φυσικού
και οικονομικού Αντικειμένου
Αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντι−
κειμένου δύναται να υποβληθεί άπαξ καθ’ όλη τη διάρ−
κεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τρο−
ποποίησης όταν γίνονται μεταβολές του εγκεκριμένου
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγο−
ριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές
αυτές στο σύνολο τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Σε περίπτωση που η τροποποίηση φυσικού και οικο−
νομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που υπερβαίνει
το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης
υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποί−
ησης.
Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία και
δύναται να γίνουν αποδεκτά υπό τις ακόλουθες προ−
ϋποθέσεις:
α) να μην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτή−
ρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης
και της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου (π.χ.
δαπάνες καινοτομίας, δημιουργούμενες θέσεις απα−
σχόλησης),
β) να μην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας
η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση υπαγωγής (η
προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γίνει αποδε−
κτή),
γ) να μην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επί μέ−
ρους κατηγοριών δαπανών όπως αυτά προσδιορίζονται
από το ν. 3908/2011 και τις κάθε φορά τροποποιήσεις
του.
Προκειμένου ένα αίτημα τροποποίησης να γίνεται δε−
κτό θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι:
α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στό−
χοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος
χαρακτήρας της,
β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέ−
σεις της προκήρυξης,
γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προϋ−
πολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της
ενίσχυσης.
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Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται από το δικαιού−
χο της ενίσχυσης προς την Υπηρεσία, μέσω του ΠΣΚΕ−
Επ συνοδευόμενο από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς
του, καθώς και σχετικές προσφορές, προτιμολόγια,
prospectus, τα οποία αιτιολογούν τις μεταβολές στο
κόστος.
Η Υπηρεσία εξετάζει το αίτημα στην ουσία του και
αποφασίζει για την μερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή
του εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από
την υποβολή και παραλαβή του.
Στην περίπτωση που η Υπηρεσία αποδεχτεί το αίτημα
τροποποίησης ολικά ή μερικά, εκδίδει τροποποίηση της
υ.α. Υπαγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, ενημερώνει εγ−
γράφως τον επενδυτή για τη μη αποδοχή του αιτήματος
του και αιτιολογεί την απόφασή της.
Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή της έδρας
της επιχείρησης, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
επενδυτικού σχεδίου, είτε μετά από την ολοκλήρωση
της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεού−
ται σε προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσί−
ας. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα έως
5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης».
16. Στο τέλος του άρθρου 6 του ν. 3908/2011 προστί−
θεται παράγραφος που έχει ως εξής:
«Με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας δύναται να παρατείνεται η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών
Επενδυτικών Σχεδίων.»
Άρθρο 242
Τροποποίηση διατάξεων Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α. – ν. 3614/2007)
1. Στο τέλος της παραγράφου ιδ΄ του άρθρου 2 του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «και
τηρεί πληροφοριακό σύστημα σώρευσης κρατικών ενι−
σχύσεων για την παρακολούθηση της τήρησης των
κανονισμών κρατικών ενισχύσεων».
2. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
5 του ν. 3614/2007, μετά τη φράση «, ν.3156/2003» προ−
στίθεται η φράση «, καθώς και του παρόντα νόμου».
3. Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007 προστίθενται παρά−
γραφοι 10, 11 και 12 ως ακολούθως:
«10. α. Στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δη−
μόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμ−
βάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3669/2008
(Α΄116)».
β. Στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσί−
ων έργων που έχουν προκηρυχθεί έως 15.3.2012 χωρίς
πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξη,
δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 51 του ν. 3669/2008, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού
ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.),
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.
11. Για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, που εκτελούν
ως δικαιούχοι το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α., οι σύν−
δεσμοι ή επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., οι μη εισηγμένες στο
χρηματιστήριο Ανώνυμες Εταιρείες του δημοσίου, δύ−
ναται να συμπεριλαμβάνεται στο ποσό που χορηγείται
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και το
ποσό του μη επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση Φ.Π.Α.
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Η δυνατότητα αυτή αποτελεί όρο χρηματοδότησης της
πράξης και περιλαμβάνεται στην απόφαση ένταξης και
στο σύμφωνο αποδοχής όρων. Ο Φ.Π.Α. που καταβάλ−
λεται στους ως άνω δικαιούχους από το Π.Δ.Ε. και στη
συνέχεια συμψηφίζεται ή επιστρέφεται σύμφωνα με τις
κείμενες περί Φ.Π.Α. διατάξεις, αποτελεί οφειλή προς
το δημόσιο, η οποία εκκαθαρίζεται μετά την ολοκλή−
ρωση και επιστρέφεται από το δικαιούχο στα έσοδα
του Π.Δ.Ε. ή συμψηφίζεται με αντίστοιχες χρηματοδο−
τήσεις του φορέα εκτέλεσης από εθνικούς πόρους του
Π.Δ.Ε. Στην ίδια υποχρέωση εκκαθάρισης υπάγονται και
τυχόν προηγηθείσες χρηματοδοτήσεις του Π.Δ.Ε. για
ποσά μη επιλέξιμου Φ.Π.Α. των ως άνω φορέων από το
έτος 2011 και μετά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας ρυθμίζονται οι περιπτώσεις εφαρμογής της
παρούσας διάταξης, η διαδικασία χρηματοδότησης, ο
τρόπος εκκαθάρισης και κάθε σχετικό θέμα.
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του
καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εκχωρείται
μέρος των πιστώσεων Εθνικής ή/και Κοινοτικής Συμμε−
τοχής του ΕΣΠΑ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
της κεντρικής διαχείρισης, κατά την έννοια του άρθρου
53α του Κανονισμού 1605/2002 (EE L 248 της 16.9.2002,
σ. 1) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη δημιουργία
Ταμείων Εγγυήσεων ή/και Δανείων για έργα που εκτε−
λούνται στην Ελληνική Επικράτεια.»
4. α) Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των
δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγ−
χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται,
δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και
δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου
προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία.
Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές
διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε−
ρότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο
της παρακράτησης.
Οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά
την ολοκλήρωση του έργου, δύνανται να κατάσχονται,
συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για
λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την
υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής
και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της από−
φασης έγκρισης πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση
αυτή εμπίπτει στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου
και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή
τελική πληρωμή.
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης,
κατά την πληρωμή, αποδεικτικού φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας οι δικαιούχοι:
αα) άμεσων ενισχύσεων στους οποίους οι ενισχύσεις
καταβάλλονται βάσει έκτασης, ζώων ή παραγωγής, και
ειδικών μέτρων στήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού
Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που χορηγούνται εν όλω
από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ββ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρωπαϊ−
κού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),

στους οποίους οι ενισχύσεις καταβάλλονται βάσει έκτα−
σης, ζώων ή παραγωγής και
γγ) ενισχύσεων στο πλαίσιο των μέτρων του Ευρω−
παϊκού Ταμείου Αλιείας (ΕΤΑ), οι οποίοι δεν είναι επι−
τηδευματίες.»
β) Η διάταξη της παραγράφου α εφαρμόζεται και στις
προσκλήσεις ενισχύσεων που έχουν εκδοθεί κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και απαιτούν την
προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλι−
στικής ενημερότητας, προκειμένου να καταβληθεί η
ενίσχυση στον δικαιούχο, καθώς και στις σχετικές προ−
σκλήσεις που εκδίδονται εφεξής. Από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, κάθε γενική ή ειδική διάταξη που
ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με την
παρούσα παράγραφο, καταργείται.
5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6
του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) προστίθενται τα ακόλουθα
εδάφια: «Ειδικά για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα
και προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007−2013, δεν απαιτείται
η προηγούμενη έκδοση της ως άνω απόφασης, αλλά
ο καθορισμός των ως άνω στοιχείων γίνεται με την
προβλεπόμενη στο άρθρο 7 του ν. 3614/2007 απόφαση
ένταξης. Για τα ερευνητικά έργα, τις δράσεις και τα
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ή
ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του αρμοδίου φορέα ή με
ιδιωτικά κονδύλια, ο καθορισμός των ως άνω στοιχείων
γίνεται με απόφαση του υπουργού που εποπτεύει τον
αρμόδιο φορέα που συνάπτει τη σύμβαση.»
6. Στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του
Ε.Σ.Π.Α. 2007−2013 που έχουν σκοπό την ενίσχυση και
στήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας νέων, τη
στήριξη της μαθητείας νέων και της απόκτησης επαγ−
γελματικής εμπειρίας, τον επαγγελματικό προσανατο−
λισμό και επαναπροσανατολισμό, τη στήριξη και προώ−
θηση της νεανικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
και που γενικότερα συντελούν στην πνευματική, οικο−
νομική και κοινωνική εξέλιξη και ανάπτυξη των νέων
κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ του άρθρου 13 του
ν. 3896/2010 (Α΄ 207) είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφι−
ών από τους δικαιούχους των συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
κατόχους απολυτηρίου τίτλου λυκείου, φοιτητές και
σπουδαστές, αποφοίτους Α.Ε.Ι. και αποφοίτους σχολών
επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και ερευνητές. Οι
υποτροφίες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό
της εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενης πράξης, μέσω
των πόρων του Κεντρικού Λογαριασμού Ε.Σ.Π.Α.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και
προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, τα κριτήρια
και η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων, το ύψος των
χορηγούμενων υποτροφιών και κάθε άλλο αναγκαίο
θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
7. Σε συγχρηματοδοτούμενα έργα πρακτικής άσκησης
ή μαθητείας, οι μαθητευόμενοι και ασκούμενοι κατά
τη διάρκεια της μαθητείας ή της πρακτικής άσκησης,
ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. για την περίπτωση ατυχήματος,
οφειλομένου σε συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση
της μαθητείας ή της άσκησης και εξ αφορμής αυτών.
Οι ασφαλιστικές εισφορές για την ασφάλιση που προ−
βλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο ορίζονται στο 1%
του εκάστοτε τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
λιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α. και βαρύνουν τον δικαιούχο
του συγχρηματοδοτούμενου έργου. Οι ασφαλιστικές ει−
σφορές για την κατά τα ανωτέρω ασφάλιση χρεώνονται
στον προϋπολογισμό της σχετικής συγχρηματοδοτού−
μενης πράξης και βαρύνουν τον Κεντρικό Λογαριασμό
ΕΣΠΑ. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 60 του α.ν.
1846/ 1951 (Α΄ 179) εφαρμόζονται αναλόγως και για το
φορέα υποδοχής του μαθητευόμενου ή ασκούμενου, για
τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.
Άρθρο 243
Ρυθμίσεις θεμάτων Ψηφιακής Σύγκλισης
1. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σκοποί της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδι−
ασμού, πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του
άρθρου 4 του ν. 2860/2000, είναι και η διατύπωση ει−
σηγήσεων, καθώς και ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση, η
υλοποίηση και διαχείριση έργων και δράσεων για όλα
τα θέματα που σχετίζονται με την εκάστοτε ψηφιακή
στρατηγική της χώρας και για την προώθηση της πλη−
ροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους
τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηρι−
ότητας της χώρας.»
2. Μετά το άρθρο 24 του ν. 3431/2006 (Α΄ 13) προστί−
θεται νέο άρθρο 24Α ως εξής:
« Άρθρο 24Α
Δέσμευση και απονομή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων
για την υποστήριξη της λειτουργίας δημόσιων
αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων
σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές
της Ελληνικής Επικράτειας
1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοούνται
ως:
α. Δημόσια Αγροτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα («Δίκτυα»):
Δημόσια υποδομή ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών που περιορίζεται στις Υποεξυπηρετούμε−
νες Περιοχές και η ανάπτυξη της οποίας συγχρηματο−
δοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
β. Έργο: Το έργο ανάπτυξης των δημόσιων αγροτικών
ευρυζωνικών δικτύων που υλοποιείται υπό τους ειδικό−
τερους όρους του ανωτέρω καθεστώτος.
γ. Διαχείριση: Η τεχνική, επιχειρησιακή και εμπορική
διαχείριση του Δικτύου κατά το διάστημα της λειτουρ−
γίας του.
δ. Διαχειριστής Δικτύου: Εταιρεία ειδικού σκοπού
στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του Δικτύου,
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και το νομικό
πλαίσιο που διέπουν το Έργο, και τη μεταγενέστερη
λειτουργία του.
ε. Αναθέτουσα Αρχή: Η δημόσια αρχή που είναι αρ−
μόδια για την ανάθεση της σύμβασης υλοποίησης των
Δικτύων, καθώς και κάθε άλλης σύμβασης παραχώρησης
της διαχείρισης.
στ. Υποεξυπηρετούμενες περιοχές: Οι χαρακτηριζό−
μενες ως «λευκές» περιοχές στα σχετικά κείμενα του
καθεστώτος ενίσχυσης, σύμφωνα και με τις ειδικότερες
διατάξεις της Ανακοίνωσης της Ε.Ε. (2009/C 235/04),
όπως οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται από την Ανα−
θέτουσα Αρχή.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
αποκλειστικά και μόνο για τις απονεμόμενες ζώνες ραδι−
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οσυχνοτήτων λειτουργίας των Δικτύων που θα υλοποι−
ηθούν στο πλαίσιο του Έργου, καθώς και για τις τυχόν
μεταγενέστερες αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις αυτών.
3. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3670 MHz – 3700 MHz
και 3770 MHz – 3800 MHz απονέμονται στην Αναθέτου−
σα Αρχή για 25 έτη με σκοπό την αποκλειστική παρο−
χή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μόνο για τις
Υποεξυπηρετούμενες περιοχές, μέσω των Δικτύων. Το
δικαίωμα χρήσης για τις ζώνες αυτές, (εφεξής «Δικαίω−
μα») χορηγείται στον εκάστοτε επιλεγμένο Διαχειριστή
του Δικτύου άνευ ιδιαιτέρου ανταλλάγματος και έναντι
των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει με τη σύμβαση
υλοποίησης του Δικτύου, για όσο διάστημα αυτός ασκεί
τα καθήκοντα διαχείρισης που του έχουν ανατεθεί. Για
τη χορήγηση του Δικαιώματος στο Διαχειριστή του
Δικτύου δεν απαιτείται άλλη διοικητική πράξη, πλην
της οριστικής και τελεσίδικης ανάθεσης των σχετικών
καθηκόντων διαχείρισης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Στην ανάθεση των σχετικών καθηκόντων διαχείρισης
από την Αναθέτουσα Αρχή ορίζονται και οι τεχνικοί και
λειτουργικοί όροι χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων του
Δικαιώματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΕΕΤΤ.
4. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που
έχει χορηγηθεί σε Διαχειριστή ανακαλείται αυτόματα
με τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της εκάστοτε
ισχύουσας σύμβασης διαχείρισης. Με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής δύναται να γίνει ανά−
κληση του αρχικά χορηγηθέντος Δικαιώματος και κατά
τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης, στην περίπτωση
που διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριμένες συχνότητες δεν
αξιοποιούνται, εν όλω ή εν μέρει, για τη λειτουργία των
Δικτύων και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Σε
περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομο−
θεσίας αναφορικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως
δε σε περίπτωση πρόκλησης σοβαρών παρεμβολών, η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ανακαλέσει το Δικαίωμα
μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση μη χορή−
γησης του Δικαιώματος από την Αναθέτουσα αρχή στο
Διαχειριστή εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας, η δέσμευση και απονομή των ραδιοσυ−
χνοτήτων σύμφωνα με το παρόν, παύει να ισχύει.
5. Το Δικαίωμα δεν μεταβιβάζεται ούτε μισθώνεται
από τον Διαχειριστή του Δικτύου σε τρίτους.
6. Το Δικαίωμα αφορά στη χρήση ραδιοφάσματος
αποκλειστικά και μόνο για την ασύρματη πρόσβαση του
τελικού χρήστη ή για την ασύρματη πρόσβαση στον
τοπικό εξοπλισμό πρόσβασης του τελικού χρήστη, εγκα−
τεστημένου εντός Υποεξυπηρετούμενου οικισμού. Το
ραδιοφάσμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται περιοριστικά
εντός των Υποεξυπηρετούμενων περιοχών της Ελληνι−
κής Επικράτειας, που καλύπτονται από τα Δίκτυα, όπως
αυτές ορίζονται ρητά από την Αναθέτουσα Αρχή. Το
Δικαίωμα δεν προορίζεται για την ανάπτυξη δικτύων
κορμού. Στην περίπτωση που η Διαχείριση των Δικτύων
ανατίθεται σε περισσότερους του ενός Διαχειριστές, οι
οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σε διακριτές γεω−
γραφικές περιοχές, η χορήγηση του Δικαιώματος που
αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται
σε κάθε Διαχειριστή αποκλειστικά για τη γεωγραφική
περιοχή αρμοδιότητάς του.
7. Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τον έλεγχο των τεχνικών
και λειτουργικών όρων για την εφαρμογή του γεωγραφι−
κού περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνο−

