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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισµοί

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου
ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί:
α) Εφοδιαστική (Logistics) είναι το σύνολο των διεργα-

σιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασµό, την υλο-
ποίηση και τον έλεγχο της ροής (της µεταφοράς, της
διαµεταφοράς και της αποθήκευσης) αγαθών και εµπο-
ρευµάτων από οποιοδήποτε σηµείο προέλευσης σε οποι-
οδήποτε σηµείο προορισµού και αντιστρόφως, καθώς και
για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της πα-
ροχής συναφών υπηρεσιών και της σχετικής πληροφο-
ρίας.
β) Δραστηριότητες Εφοδιαστικής είναι ιδίως: Η συλλο-

γή, φόρτωση, µεταφορά, µεταφόρτωση, εκφόρτωση και
παράδοση αγαθών και εµπορευµάτων, η οµαδοποίηση
(consolidation) και ο διαχωρισµός (deconsolidation) αγα-
θών και εµπορευµάτων, η αποθήκευση και η διαχείριση
της απογραφής εµπορευµάτων, η διαχείριση επιστρο-
φών εµπορευµάτων και φθαρµένων ή κατεστραµµένων
εµπορευµάτων (reverse logistics) ή ακατάλληλων εµπο-
ρευµάτων ή υλικών συσκευασίας και η διαχείριση και ε-
πεξεργασία της πληροφορίας που αφορά όλες αυτές τις
δραστηριότητες (κύριες δραστηριότητες). Η συσκευα-
σία, η ανασυσκευασία, η ετικετοποίηση, ο έλεγχος της
ποιότητας, η συναρµολόγηση ή οι µικρές τροποποιήσεις,
οι εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο δειγµατι-
σµός προϊόντων (δευτερεύουσες - συµπληρωµατικές
δραστηριότητες). Προκειµένου οι δευτερεύουσες δρα-

στηριότητες να εντάσσονται στο πλαίσιο άσκησης δρα-
στηριότητας Εφοδιαστικής, απαιτείται η κατά κύριο λόγο
άσκηση µίας τουλάχιστον κύριας δραστηριότητας.
γ) Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστι-

κή είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί κατ’ ε-
πάγγελµα δραστηριότητες Εφοδιαστικής είτε αποκλει-
στικά είτε παράλληλα είτε σε συνδυασµό µε άλλες ε-
µπορικές ή βιοµηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες.
δ) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής

(Third Party Logistics – 3PL) είναι η επιχείρηση που δρα-
στηριοποιείται στην Εφοδιαστική και η οποία ασκεί, µε
σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρί-
τους, τουλάχιστον µία ή περισσότερες από τις κύριες
δραστηριότητες της µεταφοράς, της διαµεταφοράς και
της αποθήκευσης αγαθών και εµπορευµάτων.
ε) Κέντρο Αποθήκευσης και Διανοµής είναι το σύνολο

των εγκαταστάσεων, στεγασµένων ή µη, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των χώρων στάθµευσης οχηµάτων, ρυµουλ-
κούµενων και εµπορευµατοκιβωτίων κάθε τύπου, οι ο-
ποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση µίας ή πε-
ρισσότερων κύριων δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, και
είναι αυτόνοµες, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν ε-
ντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιοµηχα-
νικής ή λιανεµπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από
το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριό-
τητας αυτής. Στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανοµής δύ-
νανται να ασκούνται και δευτερεύουσες - συµπληρωµα-
τικές δραστηριότητες Εφοδιαστικής.
στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανοµής είναι

το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωµα
χρήσης και εκµετάλλευσης του Κέντρου Αποθήκευσης
και Διανοµής και στο όνοµα του οποίου εκδίδονται οι ά-
δειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή υποβάλλονται οι
προβλεπόµενες στο άρθρο 8 υπεύθυνες δηλώσεις.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΒ΄, 30 Σεπτεµβρίου 2014,
Αριθ. Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών

Διεκπ.                         της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω 
σχέδιο νόµου:

Ρύθµιση θεµάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις



ζ) Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και
Διανοµής είναι κάθε δοµική κατασκευή που προορίζεται
για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών για τη
λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανοµής.
η) Εγκατάσταση (Ίδρυση) Κέντρου Αποθήκευσης και

Διανοµής είναι η προετοιµασία, η διαµόρφωση και η το-
ποθέτηση κάθε αναγκαίας υποδοµής, για την άσκηση κύ-
ριων ή και δευτερευουσών - συµπληρωµατικών δραστη-
ριοτήτων Εφοδιαστικής είτε σε υφιστάµενες κτιριακές ε-
γκαταστάσεις είτε σε κτιριακές εγκαταστάσεις που θα
κατασκευαστούν.
θ) Λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανοµής εί-

ναι η έναρξη της άσκησης των δραστηριοτήτων Εφοδια-
στικής, κύριων ή και δευτερευουσών - συµπληρωµατι-
κών, εντός των ορίων του Κέντρου Αποθήκευσης και
Διανοµής.
ι) Επέκταση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανοµής είναι,

µετά την αρχική εγκατάσταση:
αα) κάθε προσθήκη Κτιριακών Εγκαταστάσεων ή
ββ) η συµπλήρωση των ασκούµενων στο κέντρo δρα-

στηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο ή σε όµορο γήπεδο
ή
γγ) κάθε επαύξηση της ισχύος τυχόν εγκατεστηµένου

µηχανολογικού εξοπλισµού.
ια) Εκσυγχρονισµός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανο-

µής είναι, µετά την αρχική εγκατάσταση:
αα) η αντικατάσταση ή η συµπλήρωση τυχόν εγκατε-

στηµένου µηχανολογικού εξοπλισµού ή και κτιριακών ε-
γκαταστάσεων,
ββ) η αλλαγή ή η συµπλήρωση των ασκούµενων στο

κέντρο δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο γήπεδο.
ιβ) Αδειοδοτούσα Αρχή είναι καθεµία από τις διοικητι-

κές αρχές και τους φορείς που ορίζονται στο άρθρο 17
παρ. 14 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής

1. Στις διατάξεις των Κεφαλαίων  Α΄ και Β΄ υπάγονται
οι δραστηριότητες  Εφοδιαστικής που περιγράφονται
στο άρθρο 1.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις  των Κεφαλαίων αυ-
τών:
α) Οι συναφείς δραστηριότητες, τις οποίες ασκούν ή

την εκµετάλλευση των οποίων έχουν οι Ένοπλες Δυνά-
µεις, η Ελληνική Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα και
το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή.
β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, τα πρατήρια υ-

γρών και αερίων καυσίµων που προορίζονται για εφοδια-
σµό κάθε µεταφορικού µέσου.
γ) Οι αποθήκες καυσίµων κεντρικών θερµάνσεων.
δ) Οι Εµπορευµατικοί Σταθµοί Αυτοκινήτων Τύπου Α΄,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 (Α΄62).
ε) Οι αποθήκες φαρµάκων.
στ) Οι αποθήκες εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών,

οξειδωτικών ή τοξικών ουσιών.
ζ) Οι αποθήκες υγρών ή αερίων καυσίµων και βιοµηχα-

νικών ή ιατρικών αερίων.
η) Οι αποθήκες για ανακύκλωση άχρηστων υλικών και

κάθε είδους αποβλήτων και λυµάτων.
Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου οι

ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τους όρους αποθή-
κευσης και µεταφοράς φαρµάκων για ανθρώπινη ή κτη-
νιατρική χρήση, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊό-

ντων τροφίµων και ποτών, ζωοτροφών, φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων, λιπασµάτων και πολλαπλασιαστικού υ-
λικού, εκρηκτικών υλών και κάθε είδους αποβλήτων και
λυµάτων, καθώς και οι λοιπές υγειονοµικές διατάξεις, οι
πυροσβεστικές διατάξεις και οι διατάξεις που αναφέρο-
νται στην προστασία του περιβάλλοντος και την τελω-
νειακή νοµοθεσία.

Άρθρο 3
Καθεστώς άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νό-
µου, καθώς και των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, η άσκηση µίας ή περισσότερων δραστηριο-
τήτων Εφοδιαστικής είτε για την εξυπηρέτηση των ε-
µπορικών ή βιοτεχνικών - βιοµηχανικών δραστηριοτήτων
µιας επιχείρησης είτε µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών
Εφοδιαστικής προς τρίτους είτε και για τους δύο αυτούς
σκοπούς, είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε προηγού-
µενη διοικητική άδεια ή άλλο περιορισµό.

2. Από τη ρύθµιση της παραγράφου 1 εξαιρούνται:
α) οι µεταφορικές επιχειρήσεις του ν. 3887/2010 (Α΄

174),
β) οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των

διατάξεων του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύουν,
γ) οι αεροπορικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των

διατάξεων του Κανονισµού ΕΚ 1008/2008,
δ) οι επιχειρήσεις παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών

κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 4053/2012 (Α΄ 44).

Άρθρο 4
Αστική Μεταφορά, Προσωρινή Αποθήκευση

και Διανοµή Εµπορευµάτων

Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρό-
ταση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, και αφού προηγηθεί διαβούλευση
επί του σχεδίου µε την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλά-
δας, καθορίζονται οι κανόνες για τη µεταφορά και τη
διανοµή αγαθών και εµπορευµάτων εντός και περιµετρι-
κά αστικής περιοχής µε γνώµονα τη διασφάλιση της ε-
λάχιστης δυνατής διατάραξης της αστικής κυκλοφορίας.
Με το προεδρικό διάταγµα ρυθµίζονται ιδίως:
α) Η δηµιουργία ειδικών εγκαταστάσεων προσωρινής

αποθήκευσης, ενοποίησης και αποοµαδοποίησης φορ-
τίων και φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων και στάθµευ-
σης φορτηγών αυτοκινήτων σε περιοχές των δήµων,
προκειµένου να επιτευχθεί συγκεντρωµένη µεταφορά
και εκφόρτωση προς τα καταστήµατα και η ρυθµιζόµενη
πρόσβαση φορτηγών αυτοκινήτων εντός και διαµέσου
της πόλης.
β) Η χρήση καθαρών τεχνολογιών εντός του αστικού ι-

στού και οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση µε τους ό-
ρους φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων.
γ) Οι όροι για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του

παρόντος άρθρου σε εντός σχεδίου περιοχές.

Άρθρο 5
Πράσινη Εφοδιαστική

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι λειτουρ-
γίας του συστήµατος καταγραφής των περιβαλλοντικών
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επιδόσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Εφοδιαστική, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται
και το αποτύπωµα άνθρακα, σε κεντρική βάση δεδοµέ-
νων που τηρείται στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, καθώς και οι τρόποι γνωστοποίησης στην α-
γορά και στο ευρύ κοινό των επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνται στην Εφοδιαστική, οι οποίες διατηρούν ή ε-
παυξάνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις ή εφαρ-
µόζουν σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποι-
ηµένο από αρµόδιο φορέα.

Άρθρο 6
Δράσεις προώθησης της Εφοδιαστικής

1. Αρµόδιες υπηρεσίες για την  εφαρµογή του παρό-
ντος νόµου  είναι, αναλόγως των αρµοδιοτήτων  τους, οι
εξής:
α) το Τµήµα Λειτουργίας Εµπορίου του Υπουργείου Α-

νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
β) το Τµήµα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικο-

ποίησης Διαδικασιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Α-
νταγωνιστικότητας,
γ) το Τµήµα Βιοµηχανικής και Επιχειρηµατικής Χωρο-

θεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας,
δ) το Τµήµα Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Υπουργείου

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  στην εφο-

διαστική αλυσίδα ενηµερώνουν  το Γενικό Εµπορικό Μη-
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε τα ειδικότερα στοιχεία  που αφορούν
στη λειτουργία τους. Με απόφαση του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να εξειδικεύο-
νται τα στοιχεία αυτά, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια για
τον τρόπο υποβολής τους.

Άρθρο 7
Σύσταση Συµβουλίου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

1. Συστήνεται Συµβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας Εφοδιαστικής στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Α-
νταγωνιστικότητας ως γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό
όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας και του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων σε θέµατα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και
οργάνωσης της Εφοδιαστικής στο πλαίσιο Εθνικής Στρα-
τηγικής.

2. To Συµβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Εφοδιαστικής απαρτίζεται από  τον Πρόεδρο και τα εξής
µέλη:
α) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Α-

νταγωνιστικότητας,
β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών, Μετα-

φορών και Δικτύων,
γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) έναν εκπρόσωπο σιδηροδροµικής επιχείρησης,
στ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και

Βιοµηχανιών,
ζ) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Εφοδια-

στικής (Logistics),
η) έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερ-

σαίων Εµπορευµατικών Μεταφορών,

θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχει-
ρήσεων Διαµεταφοράς,
ι) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Διε-

θνούς Διαµεταφοράς και Επιχειρήσεων Εφοδιαστικής
(Logistics),
ια) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιµελη-

τηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.).
ιβ) πέντε εκπρόσωπους ιδιωτικών επιχειρήσεων που

δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική και
ιγ) ένα µέλος Διδακτικού Επιστηµονικού Προσωπικού

Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή Ανωτάτου Τεχνο-
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απο-

στέλλει σχετική επιστολή στα Υπουργεία και τους φο-
ρείς, προκειµένου να ορισθούν οι αντίστοιχοι εκπρόσω-
ποι. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτου χρονικού δια-
στήµατος δέκα πέντε (15) ηµερών, οι εκπρόσωποι ορίζο-
νται από κοινού από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Α-
νταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων µε την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου. Ειδικά, για τις περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ τα πρόσω-
πα επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας και πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνο-
γνωσία ή να έχουν ενεργό ρόλο στην άσκηση δραστη-
ριοτήτων εφοδιαστικής.

3. Ο πρόεδρος και τα µέλη του  Συµβουλίου διορίζο-
νται µε κοινή  απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης  και
Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων µε τετραετή  θητεία και δεν δικαιούνται  αµοιβή ή
άλλη αποζηµίωση για  τη συµµετοχή τους στις συνεδριά-
σεις και στις λοιπές δράσεις του Συµβουλίου.

4. Το Συµβούλιο συνεδριάζει σε  τακτά χρονικά δια-
στήµατα κατά  τη διάρκεια του έτους. Στις  συνεδριάσεις
του Συµβουλίου  επιτρέπεται να καλούνται εµπειρογνώ-
µονες, ειδικοί, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που
συµµετέχουν στο Συµβούλιο, ανάλογα µε το θέµα συζή-
τησης κάθε συνεδρίασης. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) (Α΄ 45).

5. Στις γνωµοδοτικές και συµβουλευτικές αρµοδιότη-
τες του Συµβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Εφοδιαστικής εµπίπτουν:
α) Ο εντοπισµός των βασικών περιοχών και θεµάτων

στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυ-
ξη της Εφοδιαστικής και η διαµόρφωση θέσεων, κατευ-
θύνσεων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους.
β) Η δροµολόγηση πρωτοβουλιών µε διάρκεια και προ-

οπτική, για τη βελτίωση της οργάνωσης της Εφοδιαστι-
κής και της συνεργασίας των συναρµόδιων δηµοσίων
Αρχών και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών,
µε στόχο τη µείωση του κόστους ανά µονάδα προϊόντος
και, κατ’ επέκταση, την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικό-
τητας της ελληνικής οικονοµίας.
γ) Η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και α-

πλοποίηση της νοµοθεσίας, µε στόχο την άρση των ε-
µποδίων, την επανεξέταση και περαιτέρω απλοποίηση
των διαδικασιών και τη βελτίωση του θεσµικού περιβάλ-
λοντος άσκησης δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, καθώς
και την καθιέρωση ενός αναγνωρισµένου συστήµατος
διαρκούς κατάρτισης σε θέµατα Εφοδιαστικής.
δ) Η σύνταξη γνωµοδοτήσεων προς τους συναρµόδι-

ους σε θέµατα Εφοδιαστικής Υπουργούς, κατόπιν υπο-
βολής σχετικών ερωτηµάτων, στα θέµατα αρµοδιότητάς
τους.
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ε) Η εκπόνηση ετήσιου προγραµµατισµού δράσης µε
χρονική ιεράρχηση ενεργειών.
στ) Η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη

και βελτίωση των υφιστάµενων µεταφορικών υποδοµών,
µε έµφαση στην προώθηση σηµαντικών έργων υποδο-
µής σε σιδηροδροµικούς και οδικούς άξονες, ώστε να
µεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Εφοδιαστική.
ζ) Η εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόµες

και περιβαλλοντικά συµβατές δράσεις στην Εφοδιαστι-
κή.

6. Τη γραµµατειακή υποστήριξη του  Συµβουλίου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας  της Εφοδιαστικής παρέ-
χει η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 8
Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης

και Διανοµής

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση  εφοδιασµού
µε άδεια εγκατάστασης  και άδεια λειτουργίας όλα  τα
Κέντρα Αποθήκευσης και  Διανοµής ανεξάρτητα από την
ύπαρξη ή µη µηχανολογικού  εξοπλισµού, που δεν κατα-
τάσσονται  στην κατηγορία Α΄ του ν. 4014/2011 και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Για
την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και
Διανοµής που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της πα-
ρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα
Αρχή υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία δηλώνεται η έναρ-
ξη της λειτουργίας και βεβαιώνεται από τον νόµιµο εκ-
πρόσωπο του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Δια-
νοµής η συµµόρφωσή του µε τις πάσης φύσεως απαιτή-
σεις της νοµοθεσίας για τη νόµιµη λειτουργία του Κέ-
ντρου Αποθήκευσης και Διανοµής και η οποία συνοδεύε-
ται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Οι
ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις υ-
ποχρεώσεις του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και
Διανοµής που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4014/
2011.

2. Για την εγκατάσταση ή την επέκταση ή τον εκσυγ-
χρονισµό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής που, ανε-
ξαρτήτως της ύπαρξης ή µη µηχανολογικού εξοπλισµού,
κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 του ν. 4014/2011
και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξε-
ων, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης
µε την προσκοµιδή των απαραίτητων δικαιολογητικών
και εγκρίσεων. Για την έναρξη λειτουργίας Κέντρων Α-
ποθήκευσης και Διανοµής που εµπίπτουν στην παρούσα
παράγραφο αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, συνο-
δευόµενης από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, µε την
οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας και βεβαιώ-
νεται η συµµόρφωση του φορέα µε τους όρους της άδει-
ας εγκατάστασης, εφόσον η υπεύθυνη δήλωση συνο-
δεύεται από εγγυητική επιστολή. Η εγγυητική επιστολή
επιστρέφεται στον φορέα του Κέντρου Εγκατάστασης
και Διανοµής µε την ολοκλήρωση επιθεώρησης που λαµ-
βάνει χώρα εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή της υ-
πεύθυνης δήλωσης. Αν ο φορέας δεν επιθυµεί την κατά-
θεση εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει στην Αδειοδο-
τούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας, συνο-
δευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτού-

σα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση εντός δύο (2) µηνών από
την υποβολή της αίτησης µε πλήρη φάκελο και χορηγεί
άδεια λειτουργίας, εφόσον διαπιστώνει ότι έχουν τηρη-
θεί οι όροι και οι περιορισµοί που έχουν τεθεί µε την ά-
δεια εγκατάστασης.

3. Για την εγκατάσταση ή την  επέκταση ή τον εκσυγ-
χρονισµό  Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής  που, α-
νεξάρτητα από την ύπαρξη  ή µη µηχανολογικού εξοπλι-
σµού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία  Α1 του
ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονι-
στικών πράξεων, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια ε-
γκατάστασης µε την προσκοµιδή των απαραίτητων δικαι-
ολογητικών και εγκρίσεων και µετά από τη διενέργεια ε-
πιθεωρήσεως. Για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης
και Διανοµής που εµπίπτει στην παρούσα παράγραφο,
εκδίδεται άδεια λειτουργίας κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης από τον φορέα στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνο-
δευόµενης από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Για
την έκδοση της άδειας διενεργείται επιθεώρηση, η οποία
λαµβάνει χώρα εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή
της αίτησης. Εφόσον κατά τη διενέργεια επιθεώρησης
διαπιστώνεται συµµόρφωση µε τους όρους και περιορι-
σµούς της άδειας εγκατάστασης, η Αδειοδοτούσα Αρχή
εκδίδει άδεια λειτουργίας.

4. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για επέκταση ή
εκσυγχρονισµό Κέντρου Αποθήκευσης και Διανοµής που
έχει εφοδιασθεί µε άδεια λειτουργίας ή για τα οποία έχει
υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2, εφό-
σον δεν µεταβάλλεται από την επέκταση ή τον εκσυγ-
χρονισµό η κατάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Δια-
νοµής στην υποκατηγορία Α2 του ν. 4014/2011 και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδοµένων κανονιστικών
πράξεων. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται για
τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.

5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση  εφοδιασµού
µε άδεια εγκατάστασης τα Κέντρα Αποθήκευσης και
Διανοµής που εγκαθίστανται σε ΒΙ.ΠΕ., οι οποίες έχουν
οργανωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4458/1965,
σε Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές που έ-
χουν οργανωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2545/
1997 και σε Επιχειρηµατικά Πάρκα που οργανώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3982/2011.

6. Η άδεια εγκατάστασης των παραγράφων 2 και 3 εκ-
δίδεται για χρονικό διάστηµα  τριών (3) ετών, που µπορεί
να παραταθεί  κατόπιν αιτήµατος του φορέα  µέχρι τη
συµπλήρωση εξαετίας. Το αίτηµα εξετάζεται µε βάση τα
ίδια δεδοµένα που ίσχυαν κατά την αρχική χορήγηση της
άδειας και γίνεται δεκτό, εφόσον:
α) υποβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας,
β) έχει γίνει έναρξη της υλοποίησης της εγκατάστα-

σης.
7. Η χορηγούµενη κατά τις διατάξεις του παρόντος κε-

φαλαίου άδεια λειτουργίας εκδίδεται µε αόριστη χρονι-
κή διάρκεια.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών  Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων  και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιµατικής
Αλλαγής καθορίζεται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχό-
µενο των υπεύθυνων δηλώσεων για την εφαρµογή των
προηγούµενων παραγράφων, ο τύπος και το περιεχόµε-
νο της άδειας εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας, ο
τύπος και το περιεχόµενο των τροποποιήσεων και ανα-
νεώσεων των αποφάσεων αυτών, καθώς και τα δικαιολο-
γητικά που συνοδεύουν τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις
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και τις αιτήσεις για την έκδοση αδειών. Με την ίδια από-
φαση καθορίζεται το ύψος και το περιεχόµενο της εγ-
γυητικής επιστολής, οι προϋποθέσεις κατάπτωσής της,
καθώς και η διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων, σύµ-
φωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους και ο τύπος
των συντασσόµενων εκθέσεων επιθεώρησης.

9. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών  Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων  και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ-
λαγής, οι δραστηριότητες που ασκούνται στα Κέντρα Α-
ποθήκευσης και Διανοµής κατατάσσονται σε κατηγορίες
ανάλογα µε το βαθµό όχλησης, µε βάση τα κριτήρια και
τις κατευθύνσεις της απόφασης 11508/2009 του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των Κέντρων

Αποθήκευσης και Διανοµής

1. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και  Διανοµής µπορούν να
εγκαθίστανται, εκτός από τις ΒΙ.ΠΕ. που έχουν  οργανω-
θεί σύµφωνα µε τις διατάξεις  του ν. 4458/1965, τις Βιο-
µηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές που έχουν ορ-
γανωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και
τα Επιχειρηµατικά Πάρκα του ν. 3982/2011, και σε περιο-
χές εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως, σύµφωνα µε
τους όρους του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 4
του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµε-
νες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και  Διανοµής µπορούν να
εγκαθίστανται  και σε περιοχές εκτός εγκεκριµένων
σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων  οικισµών, προϋφιστάµε-
νων του έτους 1923 ή οριοθετηµένων σύµφωνα µε τους
όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγµατος, εφό-
σον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντί-
στοιχης περιοχής κατά τις κείµενες διατάξεις. Οι όροι
δόµησης για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανοµής είναι
οι ίδιοι που ισχύουν για τα βιοµηχανικά κτίρια.

3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση Κέντρου  Αποθήκευσης
και Διανοµής σε  πολυώροφα κτίρια στα οποία  έχουν
συσταθεί ιδιοκτησίες κατ’  ορόφους, εφόσον από τον κα-
νονισµό  συνιδιοκτησίας δεν απαγορεύεται  η άσκηση
των δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής που ασκούνται στο
πλαίσιο του συγκεκριµένου Κέντρου Αποθήκευσης και
Διανοµής. Τυχόν έλλειψη κανονισµού συνιδιοκτησίας
δεν συνιστά κώλυµα για την εγκατάσταση.

4. Η συνολική γενική διάταξη  του Κέντρου Αποθήκευ-
σης και  Διανοµής σχεδιάζεται µε κύριο κριτήριο την ε-
λαχιστοποίηση της πρόκλησης προβληµάτων στα κυκλο-
φοριακά ρεύµατα των οδών µπροστά από αυτό, από την
πορεία των οχηµάτων από και προς το Κέντρο Αποθή-
κευσης και Διανοµής.

Άρθρο 10
Κυκλοφοριακές συνδέσεις

1. Σε περίπτωση που το Κέντρο  Αποθήκευσης και Δια-
νοµής ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριµένου σχεδίου
πόλης, η κυκλοφοριακή σύνδεσή του µε εθνικές ή επαρ-
χιακές οδούς γίνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του β.δ. 465/1970, όπως αυτό ισχύει κάθε
φορά.

2. Με κοινή απόφαση, των Υπουργών Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-

κτύων, ρυθµίζονται οι όροι διαµόρφωσης και οι λεπτοµέ-
ρειες κατασκευής εισόδων και εξόδων, ενιαίων ή χωρι-
στών, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται και οι όροι α-
πότµησης και κατασκευής πεζοδροµίου για τα Κέντρα Α-
ποθήκευσης και Διανοµής που ιδρύονται σε περιοχές ε-
ντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλης.

Άρθρο 11
Λοιπές εγκαταστάσεις Κέντρου
Αποθήκευσης και Διανοµής

Σε κάθε Κέντρο Αποθήκευσης και Διανοµής είναι δυ-
νατόν να υφίστανται και εγκαταστάσεις αντλιών υγρών
καυσίµων, διανοµέα υγραερίου (LPG), πλυντηρίων, λιπα-
ντηρίων και κεκλιµένων επιπέδων επιθεώρησης, συνερ-
γείων επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και µι-
κρής κλίµακας κτιριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης
οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, εφόσον εξασφαλίζεται
για καθεµία από αυτές τις εγκαταστάσεις ο σχετικός χώ-
ρος, πέραν της οριζόµενης ελάχιστης συνολικής ωφέλι-
µης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των
χώρων στάθµευσης και ελιγµών, και εφόσον τηρούνται οι
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας για την εγκατάσταση
και λειτουργία των λοιπών αυτών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 12
Εφαρµογή διατάξεων του ν. 3982/2011

1. Ως προς την τηρητέα διαδικασία  και τις προθεσµίες
για την  έκδοση αδειών εγκατάστασης και  λειτουργίας
Κέντρων Αποθήκευσης  και Διανοµής, καθώς και για τη
διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εφαρµόζονται α-
ναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 24 έως και 28 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143).

2. Ως προς τις προϋποθέσεις αλλαγής  του Φορέα Κέ-
ντρου Αποθήκευσης  και Διανοµής εφαρµόζεται αναλό-
γως  το άρθρο 23 του ν. 3982/2011.

3. Ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας  των Κέ-
ντρων Αποθήκευσης και  Διανοµής εφαρµόζονται ανα-
λόγως  οι διατάξεις του άρθρου 21 του  ν. 3982/2011.

4. Ως προς την επιβολή κυρώσεων  σε περίπτωση µη
συµµόρφωσης  µε τις διατάξεις των άρθρων  του παρό-
ντος Κεφαλαίου Β΄ εφαρµόζονται αναλόγως οι διατά-
ξεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις  που αποτελούν Κέ-
ντρα Αποθήκευσης  και Διανοµής κατά την έννοια  του
παρόντος νόµου και έχουν  αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 9 επ.του π.δ. 79/2004 που α-
φορούν τους Σταθµούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εµπο-
ρευµατικούς Σταθµούς Αυτοκινήτων Τύπου Β΄, ή τις δια-
τάξεις του ν. 3982/2011 θεωρούνται ότι συµµορφώνο-
νται µε τον παρόντα νόµο. Για την επέκταση ή τον εκ-
συγχρονισµό των υφιστάµενων εγκαταστάσεων της πα-
ρούσας παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου.

2. Σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις  που αποτελούν Κέ-
ντρα Αποθήκευσης  και Διανοµής κατά την έννοια  του
παρόντος νόµου και δεν  είναι εφοδιασµένες µε άδεια ε-
γκατάστασης ή λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 9 του π.δ. 79/2004 που αφορούν τους Σταθ-
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µούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εµπορευµατικούς Σταθ-
µούς Αυτοκινήτων Τύπου Β΄, ή τις διατάξεις του ν. 3982/
2011, µπορεί να χορηγηθεί ενιαία άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας ή µπορούν αυτές να υποβάλουν για τη
νόµιµη λειτουργία τους την υπεύθυνη δήλωση της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, υπό τις προϋπο-
θέσεις του παρόντος νόµου. Η χορήγηση της άδειας ή η
αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης πραγµατοποιείται χω-
ρίς την επιβολή προστίµου, εφόσον ο φορέας της εγκα-
τάστασης υποβάλλει εντός δύο (2) ετών από την έναρξη
ισχύος της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 8
όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

3. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή
λειτουργίας κατά τις διατάξεις του ν. 3982/2011 ή τις
διατάξεις του π.δ. 79/2004 που αφορούν τους Σταθµούς
Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εµπορευµατικούς Σταθµούς
Τύπου Β΄, οι οποίες είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος άρθρου, εξετάζονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση που οι
εκκρεµείς αιτήσεις έχουν κατατεθεί σε αναρµόδια Αρχή,
αυτές διαβιβάζονται εντός δέκα (10) ηµερών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος στην Αδειοδοτούσα Αρχή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

4. Σε υφιστάµενες εγκαταστάσεις  που αποτελούν Κέ-
ντρα Αποθήκευσης  και Διανοµής κατά την έννοια  του
παρόντος νόµου και των  οποίων η λειτουργία δεν είναι
σύµφωνη µε τις διατάξεις του  παρόντος νόµου, επιβάλ-
λονται οι  κυρώσεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011.

5. Μέχρι την έκδοση της κοινής  υπουργικής απόφα-
σης της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του παρόντος νό-
µου, εφαρµόζεται η οικ.3137/191/Φ.15/2012 απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας  και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, όπως ισχύει (Β΄1048).

6. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4262/2014 εφαρµόζε-
ται για όσες περιπτώσεις  ρυθµίζονται στον παρόντα νό-
µο  και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής  του ν. 4262/
2014 αναφορικά µε τη  µετάβασή τους στο καθεστώς
του τελευταίου αυτού νόµου.

7. Η παρ. 1 του άρθρου 75 του  ν. 3982/2011, ως ισχύ-
ει, εφαρµόζεται και  για τις δραστηριότητες που  αποτε-
λούν Κέντρα Αποθήκευσης  και Διανοµής κατά την έν-
νοια  του παρόντος νόµου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ / ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Επιχειρηµατικό/Εµπορευµατικό Πάρκο

Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας

1. Καθορίζεται νέα µορφή επιχειρηµατικού  πάρκου, το
Επιχειρηµατικό/Εµπορευµατικό  Πάρκο Εφοδιαστικής Ε-
θνικής Εµβέλειας, για το οποίο έχουν εφαρµογή οι δια-
τάξεις του τρίτου µέρους του ν. 3982/2011.
Ως Επιχειρηµατικό/Εµπορευµατικό  Πάρκο Εφοδιαστι-

κής Εθνικής Εµβέλειας  κατά την έννοια του παρόντος
άρθρου νοείται το Επιχειρηµατικό  Πάρκο, στο οποίο
µπορούν να εγκαθίστανται κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, και το οποίο
ιδρύεται σε έκταση τουλάχιστον τριακοσίων στρεµµά-
των και εξασφαλίζει υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυα-

σµένη µεταφορά. Η πρόσβαση σε συνδυασµένη µεταφο-
ρά στο πλαίσιο του Επιχειρηµατικού/Εµπορευµατικού
Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας εξασφαλίζεται
εφόσον η έκτασή του εµπεριέχει είτε εγκατάσταση σιδη-
ροδροµικού σταθµού µε δυνατότητα διακίνησης εµπο-
ρευµατικών συρµών είτε λιµενική εγκατάσταση µε δυνα-
τότητα εξυπηρέτησης πλοίων µεταφοράς εµπορευµατο-
κιβωτίων τουλάχιστον είτε αερολιµενική εγκατάσταση
που εξυπηρετεί αεροσκάφη µεταφοράς φορτίων ή εφά-
πτεται µε τέτοιες εγκαταστάσεις.

2. Η Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηµατικού/Εµπο-
ρευµατικού Πάρκου Εφοδιαστικής  Εθνικής Εµβέλειας υ-
ποχρεούται σε κατασκευή των σιδηροδροµικών υποδο-
µών εντός του Πάρκου υπό την εποπτεία του διαχειριστή
της υποδοµής ως προς την τήρηση των προδιαγραφών
κατασκευής και ασφάλειας, ενώ η σύνδεση του Πάρκου
µε το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο δια παρακαµπτηρίου
αναλαµβάνεται και χρηµατοδοτείται από τον διαχειριστή
της υποδοµής, χωρίς να εµποδίζεται η εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 9Α του ν. 3891/2010.

3. Με προεδρικό διάταγµα, που  εκδίδεται µετά από
πρόταση  των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας  και
Κλιµατικής Αλλαγής, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζο-
νται και οι όροι δόµησης ειδικώς για τα Επιχειρηµατι-
κά/Εµπορευµατικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέ-
λειας, µε τους ακόλουθους περιορισµούς:
α) Ποσοστό κάλυψης έως 70%.
β) Συντελεστής δόµησης µέχρι 1,6 για τα ακίνητα στα

οποία ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής και 1,2
για τις λοιπές χρήσεις.
γ) Μέγιστο ύψος οικοδοµής όχι ανώτερο των είκοσι

πέντε (25) µέτρων.
δ) Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών

χώρων 25% υπολογιζόµενο επί της συνολικής επιφάνει-
ας του Επιχειρηµατικού/Εµπορευµατικού Πάρκου Εφο-
διαστικής Εθνικής Εµβέλειας. Στο ποσοστό αυτό περι-
λαµβάνονται χώροι εντός του Επιχειρηµατικού/Εµπο-
ρευµατικού Πάρκου µε ήδη διαµορφωµένη τέτοια χρήση.
Οι χώροι υψηλού πρασίνου περιµετρικά του Επιχειρηµα-
τικού/Εµπορευµατικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής
Εµβέλειας ορίζονται σε 5% κατ’ ελάχιστον επί της συνο-
λικής επιφάνειας του Πάρκου και συνυπολογίζονται στη
συνολική έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώ-
ρων.
Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται ειδικότε-

ρα οι δραστηριότητες που δύνανται να αναπτύσσονται
και ο βαθµός ανάπτυξής τους εντός του Επιχειρηµατι-
κού/Εµπορευµατικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εµ-
βέλειας, στις οποίες, πέραν των Δραστηριοτήτων Εφο-
διαστικής, περιλαµβάνονται και η λειτουργία εκθεσιακών
κέντρων µε δυνατότητα χονδρικής πώλησης εµπορευµά-
των, καθώς και οι µεταποιητικές δραστηριότητες χαµη-
λής ή µέσης όχλησης.

4. Για την εγκατάσταση, τη διαχείριση  και τη λειτουρ-
γία Επιχειρηµατικών/Εµπορευµατικών Πάρκων Εφοδια-
στικής Εθνικής Εµβέλειας εφαρµόζονται κατά τα λοιπά
οι διατάξεις του Τρίτου Μέρους του ν. 3982/2011, όπως
εκάστοτε ισχύουν.

5. Τα επενδυτικά σχέδια για την  ανάπτυξη Επιχειρη-
µατικών/Εµπορευµατικών  Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνι-
κής Εµβέλειας µπορούν να υπάγονται στις διατάξεις του
ν. 3894/2010, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, για τη
διαδικασία αδειοδότησης του Επιχειρηµατικού/Εµπορευ-
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µατικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις του ν. 3894/2010.

Άρθρο 15
Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών/Εµπορευµατικών
Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας

στην περιοχή του Θριασίου
και στο πρώην «στρατόπεδο Γκόνου»

Στο ακίνητο ιδιοκτησίας της ανώνυµης εταιρίας µε την
επωνυµία «ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙ-
ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το διακριτικό
τίτλο «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», που περιγράφεται στο από Νοέµ-
βριο 2004 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:2.000 του
πολιτικού τοπογράφου µηχανικού Κωνσταντίνου Ξενιού
και προσαρτάται σε σµίκρυνση ως Παράρτηµα Α΄ στον
παρόντα νόµο, καθώς και στο ακίνητο συνολικής έκτα-
σης 672.269,63 τ.µ., που περιγράφεται ως «Τµήµα 1 ΑΚ
11892» στο από 6.8.2007 τοπογραφικό διάγραµµα κλίµα-
κας 1:2.000, του Ζ΄ Τµήµατος της Κτηµατικής Υπηρεσίας
του Νοµού Θεσσαλονίκης και προσαρτάται σε σµίκρυνση
ως Παράρτηµα Β΄ στον παρόντα νόµο, ιδιοκτησίας του
Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο βρίσκεται στο Δήµο
Δέλτα, συνορεύει προς βορρά µε ασφαλτοστρωµένη οδό
που ξεκινά από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσ-
σας και καταλήγει στην εσωτερική περιφερειακή οδό,
νότια, ανατολικά και δυτικά µε διάφορες ιδιοκτησίες µι-
κρών γεωτεµαχίων, το οποίο παραχωρήθηκε µε το άρθρο
18 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) προς χρήση στην εταιρεία µε
την επωνυµία «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», ως καθολική διάδοχο της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙ-
ΚΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» και το
διακριτικό τίτλο «ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Α.Ε.» µπο-
ρούν να αναπτύσσονται Επιχειρηµατικά/Εµπορευµατικά
Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εµβέλειας κατά τις διατά-
ξεις του προηγούµενου άρθρου.

Άρθρο 16
Τυποποίηση για δραστηριότητες Εφοδιαστικής

και λοιπά θέµατα

1. Με ευθύνη του νοµικού προσώπου  ιδιωτικού δικαί-
ου µε την επωνυµία  «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιό-
τητας»  προωθείται, µέσω των αρµόδιων  προς τούτο
λειτουργικών µονάδων  αυτού, η σύνταξη, η έκδοση, η
υιοθέτηση  και η διάθεση προτύπων και  προδιαγραφών
που αναφέρονται σε δραστηριότητες Εφοδιαστικής και ι-
δίως σε θέµατα που αφορούν σε µοναδιαία φορτία
(unitloads), τη σήµανση φορτίων, τις προδιαγραφές µέ-
σων αποθήκευσης κατά τη µεταφορά προϊόντων, όπως
παλέτες, κιβώτια και τη χρήση γραµµικών κωδικών
(barcodes), καθώς και σε θέµατα διαχείρισης της πληρο-
φορίας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής.

2. Για τα µηχανήµατα έργου, τα  οποία αποτελούν ηλε-
κτροκίνητα  ή µηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα
µηχανήµατα παντός τύπου, όπως  τύπου ΚΛΑΡΚ, τα ο-
ποία εµπίπτουν στην ειδικότητα 2 (εργασίες ανύψωσης
και µεταφοράς φορτίων, σύµφωνα µε την 1032/166/
5.3.2013 (Β΄ 519) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων), δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας κυ-

κλοφορίας και κυκλοφορίας µε πινακίδα αριθµού κυκλο-
φορίας, εφόσον δεν προορίζονται για κυκλοφορία, αλλά
αποκλειστικά για χρήση εντός εγκατάστασης.

Άρθρο 17
Λοιπές καταργούµενες και τροποποιούµενες διατάξεις

1. Από την έναρξη της ισχύος  του Κεφαλαίου Β΄ του
παρόντος  νόµου καταργούνται:
α) οι διατάξεις της υποπαραγράφου 3.2 του άρθρου 9

και της παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 79/2004,
β) οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρα-

γράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 µε την επιφύ-
λαξη των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του παρόντος νόµου και οι περιπτώσεις β΄, δ΄ και ε΄ α-
ναριθµούνται σε περιπτώσεις α΄ έως γ΄ αντίστοιχα.

2. Από την έναρξη της ισχύος  του Κεφαλαίου Β΄ του
παρόντος, από την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/
2011 διαγράφονται οι λέξεις  «και αποθήκες χαµηλής ό-
χλησης».

3. Από τη δηµοσίευση του παρόντος  νόµου στην Εφη-
µερίδα της Κυβερνήσεως, καταργούνται οι διατάξεις των
άρθρων 1 έως 21 του ν. 3333/2005 και τα  άρθρα 22 έως
26 του ίδιου νόµου  αναριθµούνται σε άρθρα 1 έως 5 α-
ντίστοιχα.

4. Μετά την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 προστίθεται υπο-
περίπτωση δδ΄ ως εξής:

«δδ. ΕΠ επιχειρήσεων εφοδιαστικής  αλυσίδας
(logistics), όπου οι δραστηριότητες αυτού του τύπου κα-
ταλαµβάνουν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%)
της συνολικής εκτάσεως των γηπέδων του ΕΠ, το δε υ-
πόλοιπο καταλαµβάνεται από δραστηριότητες υπαγόµε-
νες στο δεύτερο Μέρος.»

Άρθρο 18

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του Καταστα-
τικού  της ΗΔΙΚΑ (άρθρο ΠΕΜΠΤΟ του  ν. 3607/2007) α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 11
Σύνθεση - θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου -

Απουσία µελών του Δ.Σ.
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5)

µέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύµβουλο, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έναν (1) εκ-
πρόσωπο των εργαζοµένων και έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Υγείας.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα

και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου,
χωρίς καµία πρόσθετη αµοιβή. Στην περίπτωση αυτή, ως
πέµπτο µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται ένας
(1) ειδικός επιστήµονας.

2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζονται και παύονται αζη-
µίως για το Δηµόσιο και την Εταιρεία µε απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, πλην του
Εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, για τον οποίο ει-
σηγείται ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας.»

2. Το άρθρο 11 του ν. 4225/2014 (Α΄ 2) αντικαθίσταται
ως εξής:
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«Η «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» αποδίδει σε άµεση σύνδεση και σε
πραγµατικό χρόνο, ταυτόχρονα µε την υποβολή της αί-
τησης για τη χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης
του νεογέννητου, τον Α.Μ.Κ.Α. του, ο οποίος δύναται να
αποτελεί στοιχείο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.»

3. Α. Στο τέλος  της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 2458/
1997 (Α΄ 15), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος  2
ως ακολούθως:

«2. Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συ-
µπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µε καταβολή ασφαλιστι-
κών εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και
το 62ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συµπλήρωση των 40
ετών ως χρόνος ασφάλισης λογίζονται οι αναφερόµενοι
στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3029/2002 και του άρ-
θρου 40 του ν. 2084/1992 ως αυτά τροποποιήθηκαν µε το
ν. 3996/2011.»
Β. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2458/1997 αναριθµεί-

ται σε παράγραφο 3.
Γ. Όταν ο ΟΓΑ είναι τελευταίος ασφαλιστικός φορέας,

αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης α-
πό τον ΟΓΑ ή αν ο ΟΓΑ δεν είναι αρµόδιος για την κρίση
του συνταξιοδοτικού δικαιώµατος, η αίτηση συνταξιοδό-
τησης δεν διαβιβάζεται σε προηγούµενο ασφαλιστικό
φορέα, πριν τη συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

4. Στο τέλος  της παρ. 2 του άρθρου 71 του
ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθεται εδάφιο  ως εξής:

«Με την ίδια ή όµοια  απόφαση, είναι δυνατόν να κα-
θορίζονται διαδικασίες εγγραφής στο µητρώο ανέργων
του ΟΑΕΔ, ανανέωσης ανεργίας, υποβολής αιτήσεων
τακτικής επιδότησης ανεργίας και λοιπών παροχών, µέ-
σω του διαδικτύου, µε τη χρήση κωδικών πρόσβασης.»

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)
προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:

«ιδ) Από 1.1.2015, το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθή-
σεων Ευρυτανίας» λειτουργεί ως αυτοτελές νοµικό πρό-
σωπο δηµοσίου δικαίου.»

6. Στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ο πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης. Οι
αποδοχές του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και οι αποζη-
µιώσεις των Αντιπροέδρων και των µελών των Διοικητι-
κών Συµβουλίων για τη συµµετοχή τους στις συνεδριά-
σεις αυτών, καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας. Οι Αντιπρόεδροι και τα εντεταλµένα µέλη
στα οποία έχει ανατεθεί ευθύνη εποπτείας παραρτήµα-
τος ή παραρτηµάτων ή θεµατική αρµοδιότητα, εφόσον
είναι δηµόσιοι λειτουργοί δύνανται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού να λαµβάνουν άδεια προκειµένου
να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, η οποία δεν δύ-
ναται να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις δεκαπέντε
(15) εργάσιµες ηµέρες µηνιαίως. 
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ως

προέδρου ο A΄ Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύµα-
τος αυτού ο Β΄ Αντιπρόεδρος ενώ ως µέλος του Δ.Σ. τον
αντικαθιστά το αναπληρωµατικό µέλος. Ο Πρόεδρος
προεδρεύει του Δ.Σ., συντάσσει την ηµερήσια διάταξη
της συνεδρίασης του Δ.Σ. και ορίζει τους εισηγητές των
θεµάτων. Ο Πρόεδρος µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις
εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των

εργαζοµένων, καθώς και κάθε υπηρεσιακό παράγοντα ή
εκπρόσωπο επιστηµονικού, ερευνητικού ή τοπικού φο-
ρέα.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Πρόνοιας επιτρέπεται η πρόωρη λήξη της
θητείας του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των µε-
λών των Διοικητικών Συµβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ. που συ-
στήνονται µε το παρόν άρθρο, αζηµίως για το Ελληνικό
Δηµόσιο.»

7. Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της διάταξης του
άρθρου 11 του ν. 4239/2014 (Α΄ 43) µε τους αυτούς ό-
ρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν, µέχρι
την οριστική συγκρότηση του νέου Ειδικού Σώµατος Ια-
τρών Υγειονοµικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α..

Άρθρο 19

Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 51 του ν. 4276/
2014 (Α΄ 155 ) η λέξη «δηµοσίευση» αντικαθίσταται από
τις λέξεις «έναρξη ισχύος». 

Άρθρο 20

A) Παράταση ρύθµισης για τις µετακινήσεις προσωπι-
κού εντός της ίδιας υγειονοµικής περιφέρειας
Τα εδάφια 5 και 6 του άρθρου 24 του ν. 3599/2007, ό-

πως προστέθηκαν µε το άρθρο 49 του ν. 4272/2014, αντι-
καθίστανται ως ακολούθως:

«Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής
Περιφέρειας (Υ.Πε.), δύνανται να ανανεωθούν οι τρίµη-
νες µετακινήσεις, πάσης φύσεως προσωπικού, του
προηγούµενου εδαφίου, έως τις 31.12.2014. Η ανανέω-
ση αφορά σε νοσοκοµεία της ίδιας Υγειονοµικής Περι-
φέρειας.» 
Β) Παράταση συµβάσεων θεραπευτών ιατρών του

ΕΟΠΥΥ 
Το άρθρο 52 του ν. 4272/2014 αντικαθίσταται ως ακο-

λούθως:
«Οι συµβάσεις θεραπευτών ιατρών µε τον ΕΟΠΥΥ, οι

οποίες λήγουν στις 30.9.2014 παρατείνονται µέχρι και
τις 31.12.2014.»

Άρθρο 21
Υπηρεσιακή τοποθέτηση Επαγγελµατιών Οπλιτών

Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2936/2001 (Α΄ 166)
προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι γυναίκες Επαγγελµατίες Οπλίτες, οι οποίες δεν έ-
χουν µονιµοποιηθεί, έχουν συµπληρώσει πέντε (5) έτη
στρατιωτικής υπηρεσίας και επιστρέφουν από άδεια κύη-
σης-τοκετού, µπορεί να τοποθετούνται κατ' εξαίρεση και
µε αίτησή τους στον τόπο προτίµησής τους, άλλως σε ό-
µορη Περιφερειακή Ενότητα, όπου και δύνανται να πα-
ραµένουν για δύο (2) έτη, εφόσον υπάρχουν κενές ορ-
γανικές θέσεις, σύµφωνα µε τους Πίνακες Οργάνωσης
και Υλικού (ΠΟΥ) του οικείου Κλάδου ή των Κοινών Σω-
µάτων των Ενόπλων Δυνάµεων και το επιτρέπουν οι τρέ-
χουσες επιχειρησιακές ανάγκες.
Τα θέµατα συνυπηρέτησης των εν λόγω γυναικών Ε-

παγγελµατιών Οπλιτών ρυθµίζονται από τις διατάξεις
που αφορούν τους µονιµοποιηθέντες Επαγγελµατίες Ο-
πλίτες.»
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Άρθρο 22

Η υποπαράγραφος 2 της παρ. IB΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ισχύει και για τις αντιπυρικές
περιόδους 2014 και 2015.

Άρθρο 23
Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών

1. Μετά το άρθρο 27 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως
ισχύει, προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:

«Άρθρο 27Α
Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση

1. Ο φόρος  εισοδήµατος, ο οποίος αναλογεί:
α) Στο υπολειπόµενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεω-

στικής διαφοράς της παρ. 2 του άρθρου 27, που έχει
προκύψει σε βάρος των εποπτευόµενων από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος νοµικών προσώπων των παραγράφων 5,
6 και 7 του άρθρου 26 και
β) στο ποσό των συσσωρευµένων προβλέψεων και

λοιπών εν γένει ζηµιών, λόγω πιστωτικού κινδύνου, ανα-
φορικά µε απαιτήσεις των προαναφερθέντων νοµικών
προσώπων, υφιστάµενες κατά την 31η Δεκεµβρίου 2014,
για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόµενη φορολο-
γική απαίτηση», σύµφωνα µε τις διατάξεις των Διεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς και τις διατά-
ξεις του παρόντος νόµου ή τις αντίστοιχες διατάξεις του
προϊσχύσαντος ν. 2238/1994, εµφανίζεται στις τελευταί-
ες εκάστοτε νοµίµως ελεγµένες και εγκεκριµένες από
την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων, ετήσιες ε-
ταιρικές οικονοµικές καταστάσεις των ανωτέρω νοµικών
προσώπων, εφόσον έχουν συνταχθεί µε βάση τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, µετατρέπεται,
στο σύνολό του ή µερικά µε τον τρόπο που περιγράφεται
κατωτέρω, κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρι-
σµένη απαίτηση αυτού έναντι του Δηµοσίου, σε περί-
πτωση κατά την οποία το λογιστικό, µετά από φόρους, α-
ποτέλεσµα χρήσης του νοµικού προσώπου είναι ζηµία,
σύµφωνα µε τις, κατά τα παραπάνω, νοµίµως ελεγµένες
και εγκεκριµένες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις α-
πό την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων. Το ποσό
της οριστικής και εκκαθαρισµένης απαίτησης προσδιορί-
ζεται δια του πολλαπλασιασµού του συνολικού ποσού
της, κατά τα παραπάνω, οριζόµενης αναβαλλόµενης φο-
ρολογικής απαίτησης µε το ποσοστό που αντιπροσωπεύ-
ει η λογιστική, µετά από φόρους, ζηµία χρήσης στο σύ-
νολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εµφανίζονται στις
εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις
του νοµικού προσώπου, οι οποίες έχουν συνταχθεί για
το οικείο φορολογικό έτος, µη συµπεριλαµβανοµένης σε
αυτά της λογιστικής ζηµίας χρήσης [Φορολογική Απαίτη-
ση = Ποσό Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης οι-
κονοµικών καταστάσεων X λογιστική, µετά από φόρους,
ζηµία χρήσης/(ίδια κεφάλαια - Λογιστική, µετά από φό-
ρους, ζηµία χρήσης)].
Η απαίτηση της παραγράφου αυτής γεννάται κατά το

χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων εταιρικών οικο-
νοµικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευ-
ση των µετόχων και συµψηφίζεται µε τον αναλογούντα
φόρο εισοδήµατος της χρήσης, στην οποία εγκρίθηκαν
οι οικονοµικές καταστάσεις, και των επόµενων χρήσεων,
µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή της.

Στην περίπτωση πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης,
ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης του νοµικού προσώ-
που σε εφαρµογή διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας
ή της ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στο ελ-
ληνικό δίκαιο, το υπολειπόµενο ποσό της αναβαλλόµε-
νης φορολογικής απαίτησης, σύµφωνα µε το πρώτο εδά-
φιο, µετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαί-
τηση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του παρό-
ντος άρθρου.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται
στο ποσό της αναβαλλοµένης φορολογικής απαίτησης
που έχει λογισθεί επί των συσσωρευµένων προβλέψεων
και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου α-
ναφορικά µε απαιτήσεις κατά εταιρειών του ιδίου εταιρι-
κού οµίλου, καθώς και µετόχων, εταίρων, µελών διοικητι-
κών συµβουλίων, διευθυνόντων συµβούλων, γενικών δι-
ευθυντών και διευθυντών αυτών. Ως εταιρεία του ιδίου ε-
ταιρικού οµίλου νοείται κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση
κατά την έννοια του παρόντος νόµου.

3. Σε περίπτωση  συµψηφισµού της ανωτέρω απαίτη-
σης  το σχετικό ποσό αφαιρείται  από τη συνολική φορο-
λογική  απαίτηση του νοµικού προσώπου, όπως η απαί-
τηση αυτή προσδιορίζεται  στο πρώτο εδάφιο της παρα-
γράφου 1.

4. Το µέρος της ανωτέρω απαίτησης που δεν έχει συµ-
ψηφισθεί µε το φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώ-
που, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του παρό-
ντος άρθρου εντός τριάντα (30) ετών από το χρόνο γέ-
νεσης της απαίτησης που ορίζεται στην παράγραφο 1, ε-
ξοφλείται µε τη χορήγηση τίτλων του Ελληνικού Δηµο-
σίου. Με τη χορήγηση των τίτλων εξαντλείται η σχετική
υποχρέωση του Ελληνικού Δηµοσίου. Στην περίπτωση
αυτή, το νοµικό πρόσωπο θα προβεί αντίστοιχα σε δωρε-
άν έκδοση κοινών µετοχών, οι οποίες θα ανήκουν κατά
κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο συνολικής αγοραίας α-
ξίας ίσης µε την ονοµαστική αξία των εκδοθέντων τίτ-
λων του Ελληνικού Δηµοσίου. Ως αγοραία αξία των τίτ-
λων νοείται: (α) εφόσον οι µετοχές του νοµικού προσώ-
που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλον διεθνώς ανα-
γνωρισµένο χρηµατιστηριακό θεσµό, ο µέσος όρος της
χρηµατιστηριακής τιµής τους κατά τις προηγούµενες
τριάντα (30) ηµέρες ή (β) εφόσον οι µετοχές δεν είναι ει-
σηγµένες, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προ-
κύπτει από τον νόµιµα συνταγµένο τελευταίο ισολογι-
σµό της επιχείρησης αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρα-
τηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκω-
τού ελεγκτή. Σε περίπτωση που το νοµικό πρόσωπο τε-
θεί σε εκκαθάριση, ειδική εκκαθάριση, διαδικασία εξυ-
γίανσης ή κηρυχθεί σε πτώχευση, µέχρι την ολοκλήρω-
ση των σχετικών διαδικασιών, εφόσον αυτή λάβει χώρα
νωρίτερα από τη λήξη της τριακονταετίας, το µέρος της
ανωτέρω απαίτησης που δεν έχει συµψηφισθεί µε φορο-
λογικές υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου καθίσταται
εισπράξιµο από το Δηµόσιο. Η εκπλήρωση της υποχρέω-
σης του Δηµοσίου πραγµατοποιείται µε τη χορήγηση τίτ-
λων Ελληνικού Δηµοσίου, η οποία εξαντλεί τη σχετική υ-
ποχρέωση του Ελληνικού Δηµοσίου και αποτελεί την τε-
λευταία πράξη της κατά περίπτωση διαδικασίας εκκαθά-
ρισης, ειδικής εκκαθάρισης, εξυγίανσης ή πτώχευσης.

5. Με απόφαση  του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται:
(α) κάθε σχετικό µε την εφαρµογή  του παρόντος άρ-
θρου θέµα και  ιδίως η διαδικασία και το  αρµόδιο όργανο
για τον κατ' έτος προσδιορισµό του ποσού της οριστικής
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και εκκαθαρισµένης απαίτησης κατά του Ελληνικού Δη-
µοσίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1,
την παρακολούθηση και πιστοποίηση του µη συµψηφι-
σθέντος ετήσιου υπόλοιπου της φορολογικής απαίτησης
της παραγράφου 1, καθώς και την πιστοποίηση της εξό-
φλησης της απαίτησης αυτής από το Ελληνικό Δηµόσιο
κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 και (β) κάθε
σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου 4 θέµα και ι-
δίως οι βασικοί όροι που διέπουν τους εκδιδόµενους τίτ-
λους του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως η διάρκεια και το ε-
πιτόκιό τους, σύµφωνα µε τις συνθήκες αγοράς κατά το
χρόνο έκδοσης των τίτλων αυτών, µε την προϋπόθεση ό-
τι η αγοραία αξία τους δεν θα υπερβαίνει την ονοµαστική
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε την έκδο-
ση δωρεάν µετοχών των νοµικών προσώπων προς το Ελ-
ληνικό Δηµόσιο.

6. Από τη  θέση σε ισχύ του παρόντος  άρθρου, δεν ε-
φαρµόζεται ως προς τις, σε αυτό αναφερόµενες, φορο-
λογικές  απαιτήσεις, κάθε άλλη διάταξη  νόµου, η οποία
τυχόν θέτει  διαφορετικές προϋποθέσεις, αιρέσεις  ή
προθεσµίες στην επιστροφή από το Δηµόσιο, φόρου ει-
σοδήµατος. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβεί
σε έλεγχο της φορολογικής απαίτησης, ο οποίος µπορεί
να διενεργηθεί εντός τριάντα (30) ετών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος άρθρου και να εκδώσει πράξη διορ-
θωτικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος κάθε
χρήσης για την οποία δεν προσδιορίστηκε ορθά η απαί-
τηση.

7. Σε περίπτωση  µετατροπής της αναβαλλόµενης  φο-
ρολογικής απαίτησης επί του  ποσού των συσσωρευµέ-
νων προβλέψεων  και λοιπών εν γένει ζηµιών  λόγω κά-
λυψης πιστωτικού κινδύνου κατά τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 1 σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση ένα-
ντι του Δηµοσίου, το δικαιούχο νοµικό πρόσωπο δεν
µπορεί να εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, το πο-
σό των προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω
κάλυψης πιστωτικού κινδύνου, που αφορούν στο ποσό
της κατά τα ανωτέρω µετατραπείσας φορολογικής απαί-
τησης σε οριστική.

8. Το ποσό της χρεωστικής διαφοράς, για το οποίο έ-
χει πραγµατοποιηθεί µετατροπή της αναβαλλόµενης φο-
ρολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισµένη α-
παίτηση έναντι του Δηµοσίου, αφαιρείται από το υπολει-
πόµενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς,
που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του νοµικού προ-
σώπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 2.

9. Οι διατάξεις  του παρόντος άρθρου αφορούν  φορο-
λογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έ-
τος 2016 και εφεξής.»

2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 7 του
άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Δεκαπέντε (15) ηµέρες µετά τη θέση σε ισχύ της
σύµβασης παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρού-

σας παραγράφου και πάντως το αργότερο µέχρι τις 31
Μαρτίου 2015, η ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται εκ του νόµου σε λύση
και εκκαθάριση.»

3. Στη Διεύθυνση  Οικονοµικής Διαχείρισης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών µεταφέρονται το σύνολο των αρµοδιο-
τήτων, ο µηχανογραφικός και λοιπός εξοπλισµός, οι δια-
θέσιµοι πόροι και ο προϋπολογισµός της Διεύθυνσης
Κρατικών Λαχείων του ιδίου Υπουργείου. Το υφιστάµενο
προσωπικό της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων παρέχει
τις υπηρεσίες του στη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρι-
σης, µέχρι τις 31.12.2014 µε την ίδια σχέση εργασίας. Α-
ποσπάσεις υπαλλήλων στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχεί-
ων διατηρούνται σε ισχύ µέχρι λήξεως του χρόνου από-
σπασης και οι αποσπασµένοι συνεχίζουν να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους στη Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρι-
σης, µέχρι τη λήξη της απόσπασής τους.

Άρθρο 24

Οι τιµές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξοµείωσης,
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 57 του ν. 4223/2013
(Α΄ 287) εφαρµόζονται και σε υποθέσεις φορολογίας
κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών και µεταβίβα-
σης ακινήτων, φορολογίας εισοδήµατος και φόρου προ-
στιθέµενης αξίας, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση
γεννάται από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. Οι διατάξεις του προηγούµενου
εδαφίου ισχύουν και στον υπολογισµό του Τέλους Ακί-
νητης Περιουσίας (ΤΑΠ), σύµφωνα µε το άρθρο 24 του
ν. 2130/1993 (Α΄ 62). Οι διατάξεις των προηγουµένων ε-
δαφίων δεν εφαρµόζονται για ακίνητα περιοχών που ε-
ντάχθηκαν στο σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορι-
σµού για πρώτη φορά µετά τις 31.12.2008.

Άρθρο 25

Από τη δηµοσίευση του παρόντος οι δικαιούχοι των
κατοικιών του Ηλιακού Χωριού στην Πεύκη καθίστανται
αυτοδικαίως και αδαπάνως συγκύριοι κατ' ιδανικά µερί-
δια του Ενεργειακού Κέντρου που βρίσκονται στο Ο.Τ. 1
του ως άνω Ηλιακού Χωριού. Οι δικαιούχοι στους οποί-
ους θα αποδοθούν οι οριστικοί τίτλοι παραχώρησης ιδιο-
κτησίας των κατοικιών, υπάγονται στην παρ. 15 (α) του
άρθρου 23 του ν. 4178/2013.

Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόµου αρχί-
ζει από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης
της παρ. 8 του άρθρου 8 του παρόντος στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά, η ισχύς του παρόντος
νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
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Αθήνα,                                                                2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Δ.  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ.  ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.

Αθήνα,                                                          2014

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ   ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους

Αθήνα,                                                        2014

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


