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Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της 

Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου 

δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των 

σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχο-

λής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για 

την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, 

διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς 

των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή 

του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών 

και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΠΟ-

ΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Άρθρο 1 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης 

της Διαφθοράς 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Άρθρο 2 Αποσπάσεις προσωπικού σε γραφεία Αντι-

περιφερειαρχών - Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 247 
ν. 3852/2010 

Άρθρο 3 Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη ενιαίου 
Υπαλληλικού Κώδικα - Αντικατάσταση δευτέρου εδαφί-
ου παρ. 1 άρθρου 14 ν. 3242/2004

Άρθρο 4 Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για 
την επιλογή Προϊσταμένων - Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 3 
άρθρου 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι-
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007)

Άρθρο 5 Μοριοδότηση δομημένης συνέντευξης για 
την επιλογή Προϊσταμένων - Τροποποίηση περ. δ’ παρ. 3 
άρθρου 88 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007)

Άρθρο 6 Κάλυψη θέσεων με Ειδικό Επιστημονικό Προ-
σωπικό

Άρθρο 7 Στελέχωση Τμήματος Προστασίας Ζώων Συ-
ντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και λειτουργίας 
Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 8 Ισχύς πινάκων κατάταξης προσληπτέων μη-
χανικών από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 9 Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής - Τρο-

ποποίηση άρθρου 177 ν. 3852/2010
Άρθρο 10 Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - 

Τροποποίηση παρ. 7Α και προσθήκη παρ. 7Β στο άρθρο 
80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

Άρθρο 11 Νομική υποστήριξη αιρετών τοπικής αυ-
τοδιοίκησης

Άρθρο 12 Σύσταση Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Τροποποίηση άρ-
θρων 8, 14, 19, 22 και 24 π.δ. 135/2010

Άρθρο 13 Χρεωστικά ανοίγματα των δήμων και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων

Άρθρο 14 Επιχορηγήσεις και βοηθήματα  - Τροπο-
ποίηση άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(ν. 3463/2006)

Άρθρο 15 Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α. και νομικών τους 
προσώπων

Άρθρο 16 Εφαρμογή των διατάξεων περί δαπανών και 
διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού και στις κοινω-
φελείς επιχειρήσεις - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 260 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)

Άρθρο 17 Εφαρμογή των διατάξεων περί δαπανών 
και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού και στις δη-
μοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης - Τρο-
ποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 1069/1980

Άρθρο 18 Υποβολή δηλώσεων στοιχείων για τον κα-
θορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου - Τροπο-
ποίηση άρθρου 66 ν. 4830/2021 

Άρθρο 19 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων - Αντικα-
τάσταση παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/1993 

Άρθρο 20 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρ-
μοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων - Τρο-
ποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 97Α ν. 3852/2010

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Η δαπάνη 
μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού καλύπτεται από 
το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται 
υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών του συνολι-
κού Π.Δ.Ε.

ΜΕΡΟΣ Θ’

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 99

Παράταση προθεσμίας προσαρμογής 

των καταστατικών των Αγροτικών 

Συνεταιρισμών - Τροποποίηση της παρ. 2 

του άρθρου 36 του ν. 4673/2020

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  2 του άρθρου 36 του 
ν. 4673/2020 (Α’ 52) τροποποιείται ως προς την προθε-
σμία προσαρμογής των καταστατικών των Αγροτικών 
Συνεταιρισμών (ΑΣ), η οποία παρατείνεται από τη λήξη 
της, κατά ένα έτος, ήτοι έως τις 11.3.2023, και η παρ. 2 
διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι 
στο Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016 κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να 
προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου έως τις 11.3.2023. Η προσαρμογή του 
καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του ΑΣ που λαμβάνεται με την απαρτία των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου 13 και με την πλειοψηφία 
της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Μετά την πάροδο της 
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, για τους ΑΣ που δεν 
έχουν προσαρμόσει το καταστατικό τους, εφαρμόζεται 
η παράγραφος 1 του άρθρου 31 και διαγράφονται από 
το ΕΜΑΣ».

Άρθρο 100

Ρύθμιση για την ανώνυμη εταιρεία 

με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥ-

ΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο 
«ELEUSIS 2023», η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), λειτουρ-
γεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, 
σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και 
δεν εφαρμόζεται σε αυτήν ο ν. 4270/2014 (Α’ 143), με την 
επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου.

Ο ν. 4270/2014, και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδο-
θέντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις 
αναφορικά με την υποβολή δημοσιονομικών αναφορών, 
εφαρμόζονται, μόνο ως προς την υποβολή, α) ετήσιου 
προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναπροσαρμογής 
του κατά τη διάρκεια του έτους (προϋπολογιστικά), β) 
μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και 
χρηματοδότησης (απολογιστικά), γ) μηνιαίων μισθολο-
γικών στοιχείων (απολογιστικά) και δ) μηνιαίας σύνοψης 

μητρώου δεσμεύσεων (απολογιστικά σε μηνιαία βάση, 
ετήσια μεγέθη).

Άρθρο 101

Μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής 

του Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρεσβείας 

Τριπόλεως - Παράταση ισχύος της παρ. 11 

του άρθρου 429 της ν. 4781/2021

Η ισχύς της παρ. 11 του άρθρου 429 του ν. 4781/2021 
(Α’ 31) ως προς τη μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλ-
λοδαπής σε ευρώ του Προϊσταμένου/Πρέσβη της Πρε-
σβείας Τριπόλεως (ΛΙΒΥΗ), παρατείνεται από τη λήξη 
της για ένα (1) έτος. 

ΜΕΡΟΣ Ι’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 102

Διαδικασία αξιολόγησης και έκδοση 

απόφασης υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 

οπτικοακουστικών έργων - Τροποποίηση των 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του 
ν. 4487/2017 (Α’ 116) τροποποιείται ως προς τον χρόνο 
ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των επεν-
δυτικών σχεδίων οπτικοακουστικών έργων και η παρ. 2 
διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Εφόσον διαπιστωθούν η πληρότητα και η νομιμό-
τητα της αίτησης, τότε αυτή αξιολογείται ως προς το πε-
ριεχόμενό της με βάση την αρχή της χρονικής προτεραι-
ότητας από επιτροπές αξιολόγησης που συστήνονται με 
απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου 
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν εισήγησης κάθε αρμόδιου φορέα. 
Οι ως άνω επιτροπές είναι τριμελείς και συγκροτούνται 
από υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ή του Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης ή του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού ή εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων ή του Υπουργείου Τουρισμού ή της 
Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ή από 
ιδιώτες με εμπειρία στον τομέα οπτικοακουστικών παρα-
γωγών. Σε κάθε περίπτωση ένα (1) μέλος πρέπει να είναι 
υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ένα (1) ακόμα μέλος να 
έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. 
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση αφορά στην παραγωγή κινημα-
τογραφικής ταινίας, στις ανωτέρω τριμελείς επιτροπές 
αξιολόγησης συμμετέχει υποχρεωτικά ένας (1) υπάλλη-
λος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος 
προτείνεται από τη διοίκηση του εν λόγω Οργανισμού. 
Η θητεία των επιτροπών αξιολόγησης ορίζεται ετήσια, 
ενώ η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας τους 
ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης. Στα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης κατα-
βάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλει-
σμού, να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι οποίες 
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εξειδικεύονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης, (α) 
πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό 
έγκριση επενδυτικού σχεδίου και (β) τεκμηρίωση της 
φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με 
προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορο-
λογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Αν απαιτούνται 
διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, 
ορίζεται προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών στον 
φορέα, προκειμένου να τις παράσχει στην αρμόδια 
επιτροπή αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης του 
περιεχομένου του επενδυτικού σχεδίου ολοκληρώνεται 
εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση του ελέγχου 
της παρ. 1».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 προ-
στίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται 
ως εξής: 

«3. Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις, υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης 
του παρόντος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά το άρθρο 
109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), ύστερα από εισήγηση των 
επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 2. Απαραίτητο στοιχείο 
για την έκδοση απόφασης υπαγωγής αποτελεί η ύπαρξη 
βεβαίωσης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ύπαρξη 
των σχετικών πιστώσεων».

Άρθρο 103

Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης 

υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων οπτικοα-

κουστικών έργων - Αντικατάσταση 

του άρθρου 30 ν. 4487/2017

Το άρθρο 30 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 30
Έλεγχος και πιστοποίηση ολοκλήρωσης 
υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων

1. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί 
στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, που δεν μπορεί να ξεπερνά τους 
έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υπο-
βάλλει, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατι-
κών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), αίτηση ελέγχου, που συνοδεύ-
εται από τα δικαιολογητικά της παρ. 3, προκειμένου να 
πιστοποιηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου, 
ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενί-
σχυσης. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού 
σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. 
Όλα τα παραστατικά επιλέξιμων δαπανών για το επενδυ-
τικό σχέδιο πρέπει να έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί μέχρι 
την υποβολή της αίτησης ελέγχου και να αφορούν σε 
προκληθείσες δαπάνες μέχρι τη λήξη του επενδυτικού 
σχεδίου. Εφόσον υποβάλλονται παραστατικά επιλέξιμων 
δαπανών που έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί μετά τη λήξη 
του επενδυτικού σχεδίου, τα τελευταία γίνονται δεκτά 
μόνο, εφόσον παρατίθεται τεκμηρίωση από τον φορέα 

ότι αυτές προκλήθηκαν ως συνέπεια του επενδυτικού 
σχεδίου.

2. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούται, 
επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή μη πι-
στοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, 
να υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) 
των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που 
έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό 
τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που 
υλοποιήθηκαν στην Ελληνική Επικράτεια και αναλογούν 
στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει τα κα-
τώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά ορίζονται 
στο άρθρο 23.

3. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυ-
τικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά, α) 
τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστι-
κά κριτήρια, β) ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων 
στην παραγωγή, γ) το τελικό πρόγραμμα των ημερών 
γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην Επικρά-
τεια, δ) τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία 
εξόφλησής τους, ε) υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου 
της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή, 
στ) τελική έκθεση ορκωτού λογιστή που έχει ορισθεί 
σύμφωνα με την παρ. 4, η δαπάνη σύνταξης της οποίας 
βαρύνει τον φορέα, ζ) οπτικοακουστικό υλικό που πιστο-
ποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως 
εγκρίθηκε στο στάδιο της υπαγωγής και η) υπεύθυνες 
δηλώσεις που πιστοποιούν ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι 
όροι σώρευσης, όπως εγκρίθηκαν στο στάδιο της υπα-
γωγής.

4. Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν 
καθεστώς ενίσχυσης, ο έλεγχος των δικαιολογητικών που 
συνοδεύουν την αίτηση ελέγχου διενεργείται από ορκω-
τό ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία των περ. 2 και 
3 του άρθρου 2 του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αντίστοιχα, και 
έχει ως αντικείμενο τη διαπίστωση της συμμόρφωσης 
του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με τις απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου Δ’. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή η 
ελεγκτική εταιρεία ορίζεται με απόφαση του Πρόεδρου 
και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατόπιν αι-
τήματος του φορέα που υποβάλλεται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μετά 
τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση 
πριν από την υποβολή της αίτησης ελέγχου της παρ. 3 
στο Π.Σ.Κ.Ε. Η απόφαση ορισμού εκδίδεται εντός πέντε 
(5) ημερών από την υποβολή του ως άνω αιτήματος. Η 
αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή της ελεγκτικής 
εταιρείας βαρύνει σε κάθε περίπτωση, θετικής ή απορρι-
πτικής έκθεσης ελέγχου, αποκλειστικά τον φορέα. 

5. Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής ή η ελεγκτική εται-
ρεία της παρ. 4, απαγορεύεται να διενεργεί έλεγχο σε 
επενδυτικά σχέδια, στα οποία συμμετείχε με οποιονδή-
ποτε τρόπο από τον χρόνο υπαγωγής του επενδυτικού 
σχεδίου, ο δε φορέας του επενδυτικού σχεδίου υποχρε-
ούται να δηλώσει τυχόν συμμετοχή ορκωτού ελεγκτή - 
λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με υπεύθυνη δήλωση που 
συνοδεύει το αίτημά του, κατά την παρ. 4. Η παράβαση 
της ως άνω υποχρέωσης αποτελεί λόγο ανάκλησης της 
απόφασης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου και ανά-
κτησης τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης.
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6. Μετά την υποβολή της αίτησης ελέγχου από τον 
φορέα του επενδυτικού σχεδίου, η αρμόδια υπηρεσία 
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ενεργοποιεί το Π.Σ.Κ.Ε., εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή της, και στη συνέχεια διαπιστώνει εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την ενεργοποίηση του Π.Σ.Κ.Ε., α) την τήρηση της 
εξάμηνης προθεσμίας της παρ. 1 και β) την πληρότητα 
της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτικής 
εταιρείας και διαβιβάζει την έκθεση του ορκωτού ελε-
γκτή - λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας στον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Εάν η αρμόδια 
υπηρεσία διαπιστώσει ότι η έκθεση δεν είναι πλήρης, 
ενημερώνει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 
εργασίμων ημερών, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή 
με κάθε πρόσφορο μέσο τον φορέα για την ανάγκη συ-
μπλήρωσής της, οπότε στην περίπτωση αυτή η αρμόδια 
υπηρεσία, εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή 
της συμπληρωθείσας έκθεσης προβαίνει στις αναγκαίες 
διαπιστώσεις. Εάν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι 
δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, εισηγείται 
τούτο εγγράφως στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμ-
βουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. 

7. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου πιστοποιεί-
ται με την έκδοση απόφασης πιστοποίησης από τον Πρό-
εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών. 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. 
δεσμεύεται από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λο-
γιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που έχει διαβιβασθεί 
σε αυτόν από την αρμόδια υπηρεσία του, και δύναται να 
αποκλίνει από αυτήν μόνο κατόπιν ειδικής αιτιολογίας. 
Σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης ελέγχου του ορκωτού 
ελεγκτή - λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ενημερώνε-
ται αμελλητί ο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ακολουθείται η διαδικασία 
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31 για 
την έκδοση απόφασης ανάκλησης της υπαγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου.

8. Οι αποφάσεις πιστοποίησης της ολοκλήρωσης επεν-
δυτικού σχεδίου υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο 
ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον ετησί-
ως, επί του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων, ο οποίος 
διενεργείται από τακτικό τριμελές όργανο ελέγχου, που 
συστήνεται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνο-
ντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Σε περιπτώσεις επενδυ-
τικών σχεδίων ιδιαίτερου μεγέθους, σημασίας ή πολυ-
πλοκότητας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με απόφασή του, δύναται να συστήνει και να 
συγκροτεί έκτακτα όργανα ελέγχου, τα οποία αποτελού-
νται από πέντε (5) ή επτά (7) μέλη ανάλογα με το μέγε-
θος, τη σημασία ή την πολυπλοκότητα του επενδυτικού 
σχεδίου. Τα μέλη των ως άνω οργάνων προέρχονται από 
το προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ανεξαρτήτως σχέσης εργα-
σίας, από τα μέλη του Ειδικού Μητρώου Ελεγκτών Οπτι-
κοακουστικών Έργων του άρθρου 35Α, καθώς και από 
υπαλλήλους της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου», ειδικώς στις περιπτώσεις παραγω-
γών κινηματογραφικών ταινιών. Στα μέλη του οργάνου 
ελέγχου καταβάλλεται αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύου-

σες διατάξεις εντός των πιστώσεων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Για τη διευκόλυνση και 
επιτάχυνση του έργου των οργάνων ελέγχου μπορεί να 
ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εξωτερικοί συνεργάτες ως εισηγητές, οι 
οποίοι υποβάλλουν μη δεσμευτικές εισηγήσεις.

9. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από όργανο 
ελέγχου κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο περίπτωση 
καταβολής ενίσχυσης λόγω μη νόμιμης πιστοποίησης 
επενδυτικού σχεδίου, το σύνολο ή μέρος αυτής ανακτά-
ται, προσαυξημένο νομιμοτόκως από την εκάστοτε κατα-
βολή και εν συνεχεία βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά 
τις διατάξεις περί είσπραξης δημόσιων εσόδων (Κώδικας 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ν.δ. 356/1974, Α’90). Τα 
σχετικά παραστατικά καταβολής των ενισχύσεων από 
τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. αποτελούν νόμιμο τίτλο για τη βεβαίωση 
του χρέους, η οποία συντελείται μετά την αποστολή του 
χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια Δημόσια Οικονο-
μική Υπηρεσία κατά το άρθρο 2 του ν.δ. 356/1974 και το 
άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6).

10. Η διαδικασία του παρόντος δύναται να εφαρ-
μόζεται και στα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια, εφόσον 
προηγηθεί αίτηση του φορέα προς τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για τον ορισμό 
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας της 
παρ. 4, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται 
το επενδυτικό σχέδιο. Στην περίπτωση που έχει ήδη υπο-
βληθεί αίτηση ελέγχου στο Π.Σ.Κ.Ε. και δεν έχει εκδοθεί 
η απόφαση πιστοποίησης, η αμοιβή του ορκωτού ελε-
γκτή - λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, που ορίζεται 
μετά από αίτημα του φορέα, βαρύνει αποκλειστικά τον 
τελευταίο. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 εφαρμόζεται 
σε όλα τα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια ανεξαρτήτως του 
σταδίου στο οποίο ευρίσκεται το επενδυτικό σχέδιο. 

11. O φορέας του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να αι-
τηθεί στον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
μεταξύ της έναρξης εργασιών και της ολοκλήρωσης 
του επενδυτικού σχεδίου, την έκδοση προσωρινής βε-
βαίωσης για τη συμφωνία των δαπανών που έχει υλο-
ποιήσει με τα προβλεπόμενα στην απόφαση υπαγωγής. 
Την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου συνοδεύουν, 
επί ποινή απόρριψής της, τα δικαιολογητικά των υπο-
περ. α’, δ’ και ε’ της παρ. 3, καθώς και σχετική έκθεση 
από ορκωτό λογιστή του φορέα του επενδυτικού σχε-
δίου. Ο ορκωτός ελεγκτής της παρ. 4 ελέγχει την αίτη-
ση και τα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών και εισηγείται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. την έκδοση ή μη της προσω-
ρινής βεβαίωσης. Η προσωρινή βεβαίωση εκδίδεται 
αποκλειστικά και μόνο με βάση την αίτηση και τα δικαι-
ολογητικά του δεύτερου εδαφίου και υπό την αίρεση 
της πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού 
σχεδίου σύμφωνα με την παρ. 1. Στην περίπτωση που 
ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου χρησιμοποιήσει τη 
δυνατότητα που του δίνεται σύμφωνα με την παρούσα, 
δεν επιτρέπεται να αιτηθεί την τροποποίηση της από-
φασης υπαγωγής. Σε περίπτωση ανάκλησης της από-
φασης υπαγωγής, η ισχύς της προσωρινής βεβαίωσης 
παύει αυτοδικαίως.
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12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από 
εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθορίζονται τα κρι-
τήρια επιλογής και αποκλεισμού ορκωτών ελεγκτών - 
λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών της παρ. 4, τα απα-
ραίτητα στοιχεία για την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου 
και τα κριτήρια για την εν μέρει, πλήρη ή μη αποδοχή 
της έκθεσης ελέγχου που υποβάλλεται από τον ορκωτό 
ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, η διαδικασία και 
κάθε αναγκαίο ζήτημα σχετικό με τον δειγματοληπτι-
κό έλεγχο των παρ. 8 και 9, συμπεριλαμβανομένων και 
κανόνων για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, 
οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια αποδοχής εγχώριων 
και αλλοδαπών παραστατικών, τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά που υποβάλλονται στο Π.Σ.Κ.Ε. με την αίτηση 
ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό και αναγκαίο θέμα με την εφαρ-
μογή του παρόντος.

Άρθρο 104

Διαδικασία τροποποίησης απόφασης 

υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 

οπτικοακουστικών έργων - Τροποποίηση 

της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4487/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4487/2017 (Α’ 116) 
προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται 
ως εξής: 

«1. Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής επι-
τρέπεται ύστερα από αίτημα του φορέα της επένδυσης 
μέσω του Π.Σ.Κ.Ε., το οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου 
και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτι-
κού σχεδίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 
επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτή-
ματος τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής. Για 
την υποβολή του αιτήματος απαιτείται υποβολή παρα-
βόλου. Απαραίτητο στοιχείο, επί ποινή ακυρότητας, για 
την έκδοση απόφασης τροποποίησης όρων της απόφα-
σης υπαγωγής, που συνεπάγεται αύξηση του οικονομι-
κού αντικειμένου, αποτελεί η μνεία σε αυτήν βεβαίωσης 
από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ύπαρξη των σχετικών 
πιστώσεων».

Άρθρο 105

Επιτάχυνση της διαδικασίας πιστοποίησης 

της εναρμόνισης έργων Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού - 

Αντικατάσταση άρθρου 6 ν. 4727/2020

Το άρθρο 6 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 6
Εναρμόνιση των έργων ΤΠΕ 
με τη Βίβλο Ψηφιακού

Μετασχηματισμού - Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου
1. Όλα τα έργα ΤΠΕ, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδό-

τησης και εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί στη Βίβλο 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στις επικαιροποιήσεις 
αυτής, οφείλουν να εναρμονίζονται με τις βασικές αρχές 
και κατευθύνσεις της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, 
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη Βίβλο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού. 

2. Η ως άνω εναρμόνιση πιστοποιείται με τη Βεβαί-
ωση Εναρμόνισης Έργου (Β.Ε.Ε.), η οποία εκδίδεται 
από τη Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα 
της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης, μέσω της οποίας διαπιστώνεται η 
συμμόρφωση του έργου με τα κριτήρια και τους δεί-
κτες της υπουργικής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 
107, στη βάση τυποποιημένου εντύπου το οποίο υπο-
βάλλει ο δικαιούχος του έργου και το οποίο συμπερι-
λαμβάνει τα βασικά στοιχεία του έργου που είναι ανα-
γκαία για τη διαπίστωση της ικανοποίησης των εν λόγω 
κριτηρίων.

3. Η έκδοση Β.Ε.Ε. αποτελεί προϋπόθεση για την ολο-
κλήρωση των διοικητικών ενεργειών έγκρισης ή ένταξης 
του έργου ΤΠΕ προς χρηματοδότηση και σε κάθε περί-
πτωση για την έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης των 
σχετικών συμβάσεων από τον δικαιούχο. Για προτάσεις 
ομοειδών έργων που δύνανται να ενταχθούν σε προ-
σκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης προς 
πολλαπλούς δικαιούχους, η Β.Ε.Ε. παρέχεται επί του 
σχεδίου και του φυσικού αντικειμένου της πρόσκλησης 
με αναφορά, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, σε περιορι-
στικούς κανόνες για τα προς ένταξη επιμέρους έργα.

4. Η Β.Ε.Ε. εκδίδεται εντός προθεσμίας δύο (2) μη-
νών από την ημερομηνία υποβολής του τυποποιημέ-
νου εντύπου της παρ. 2, εντός της οποίας ο δικαιούχος 
υποχρεούται να παράσχει κάθε στοιχείο, έγγραφο, δι-
ευκρίνιση ή πληροφορία του ζητηθεί. Με την άπρακτη 
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον, εν τω 
μεταξύ, δεν έχουν ζητηθεί διευκρινίσεις ή πληροφορίες, 
η Β.Ε.Ε. θεωρείται πως έχει εκδοθεί.

5. Οι παρ. 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται, α) στις δράσεις 
της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), β) 
στα έργα και τις δράσεις των φορέων που διαχειρίζονται 
τα κυβερνητικά νέφη του άρθρου 87, γ) στα έργα των 
οποίων ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ή ο 
προϋπολογισμός των επιμέρους υποέργων υπολείπε-
ται του ορίου της απευθείας ανάθεσης της παρ. 6 του 
άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), δ) στα έργα που 
προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ε) στα έργα τα οποία 
υλοποιούν, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, το 
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή οι εποπτευό-
μενοι φορείς του».

Άρθρο 106

Εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση 

ειδικότερων ζητημάτων των Βεβαιώσεων 

Εναρμόνισης Έργου (Β.Ε.Ε.) - Αντικατάσταση 

της παρ. 3 του άρθρου 107 

του ν. 4727/2020

Η παρ. 3 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) 
αντικαθίσταται ως εξής:
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Αναπληρώτρια
Υπουργός Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Επικρατείας
ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΕΡΤΣΟΣ  

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 


