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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 563 

ΘΕΜΑ:  «Ενημέρωση επί διατάξεων για την αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του 

π.δ.99/2017 (Α΄141) λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών 

σταθμών»  

 

   Με διατάξεις του ν.4964/2022 (Α΄ 150) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση 

της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» και του προσφάτως 

ψηφισθέντος ν.4972/2022 (Α΄181) «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και 

των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του 

Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, 

αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών 

προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού 

Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές 

διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα», ρυθμίστηκε μεταξύ άλλων μια σειρά από 

ζητήματα που αφορούν στην αδειοδότηση των ήδη κατά τη δημοσίευση του π.δ. 99/2017 (Α΄141) 

λειτουργούντων δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών. 

 

    Ειδικότερα: 

    1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1641 «Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - Παράταση 

προθεσμιών -Τροποποίηση άρθρου 13 ν.4623/2019» του ν.4964/2022 παρατείνεται έως την 

31η.7.2023: 

 
1 Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 (Α' 134) διαγράφονται οι λέξεις «από τη λήξη της», οι εκεί 

προβλεπόμενες προθεσμίες παρατείνονται έως την 31η.7.2023 και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:… 

Ελληνική   
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● η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 

99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί, 

βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1 περ. α΄ και β΄ του 

άρθρου 13 του ν.4623/2019 (Α΄134)2, 

● η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του 

π.δ. 99/2017, καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της 

περίπτωσης γ΄ της ως άνω παραγράφου, 

● η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των 

σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ.99/2017. 

 

    Η παράταση των σχετικών προθεσμιών κρίθηκε εξαιρετικά αναγκαία για τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθόσον κατά 

την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 δεν κατέστη εφικτή η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση 

των απαραίτητων ενεργειών για την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας των ως άνω σταθμών.  

 

    2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1893 «Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, 

βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017» του ν.4972/2022 παρατείνεται έως την 

έως την 31η.7.2023 η προθεσμία της παρ.4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς την πλήρη 

συμμόρφωση των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στο περιεχόμενο του ως 

άνω διατάγματος.  

     Η παράταση της αρχικώς προβλεπόμενης καταληκτικής ημερομηνίας πλήρωσης των 

υποχρεώσεων των ως άνω αναφερόμενων δημοτικών σταθμών, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 4 του 

άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, κρίθηκε αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου, κατόπιν της παράτασης 

των επιμέρους προθεσμιών του π.δ. 99/2017 με τις διατάξεις του άρθρου 164 του ν.4964/2022 (Α΄ 

150) και προκειμένου να καθορισθεί ίδια καταληκτική προθεσμία πλήρωσης των υποχρεώσεων των 

δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών όλης της χώρας και προσαρμογής αυτών 

στις τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστικές διατάξεις που θέτει το π.δ. 99/2017.  

 

2 α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης 

οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε 

νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της 

χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε' Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του 

άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή και προσθήκη 

δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον πίνακα 1 

του π.δ. 41/2018, 

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση 

οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε 

νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της 

χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε' Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 

4 του Κεφαλαίου Α' και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β' του π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά 

εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' και στον πίνακα 1 

του π.δ. 41/2018. 
3 Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017(Α ́141) ως προς την πλήρη συμμόρφωση των παιδικών, 

βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών στο περιεχόμενο του π.δ. 

99/2017 παρατείνεται έως τις 31.7.2023. Η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις διατάξεις αυτού μετά το πέρας 

της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. 
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  Επισημαίνεται ότι η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες ορίζουν τις 

υποχρεώσεις τους, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, ήτοι έως την 31η.7.2023, 

συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους, όπως αυτή έχει χορηγηθεί κατά 

τις λοιπές προβλέψεις της παρ.1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017. 

 

 Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους χωρικής αρμοδιότητάς σας 

άμεσα για το περιεχόμενο της παρούσης για τις περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες τους. 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών 

και Οργάνωσης 

 

 

     Μιχάλης Ι. Σταυριανουδάκης 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Άρθρο 164 ν.4964/2022 (αρχείο.pdf) 

2. Άρθρο 189 ν.4972/2022 (αρχείο.pdf) 

 

Κοινοποίηση: 

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων   

   Δ/νση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας  

2. Κ.Ε.Δ.Ε. 

3. Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών  

2. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 

   Τμήμα  Τεχνικών Υπηρεσιών 

3. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. 

    Τμήμα Ν.Π.Τ.Α.  
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4964 

Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλο-

ντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την 

ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προ-

στασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α’: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙ-
ΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙ-

ΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Άρθρο 3: Εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική αδει-

οδότηση  - Τροποποίηση παρ.  2α και 2β άρθρου 1 
ν. 4014/2011 (Παρ. 3 άρθρου 1 και παρ. 5 άρθρου 2 
Οδηγίας 2011/92/ΕΕ)

Άρθρο 4: Απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης 
ή τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντι-
κών όρων - Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και υποπερ. αα) 
περ. β) άρθρου 6 ν. 4014/2011

Άρθρο 5: Καθορισμός αποδέκτη λυμάτων και βιομη-
χανικών αποβλήτων κατά την περιβαλλοντική αδειο-
δότηση - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 12 ν. 4014/2011

Άρθρο 6: Καθορισμός τρόπου πληρωμής των πιστο-
ποιημένων αξιολογητών - Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 
16 ν. 4014/2011

Άρθρο 7: Συμπληρώσεις διαδικασίας περιβαλλοντικών 
ελέγχων - Τροποποίηση παρ. 5, 11, 15α, 15β, 15γ και 21 
άρθρου 20 ν. 4014/2011

Άρθρο 8: Επιθεωρήσεις και έλεγχοι - Τροποποίηση 
περ. β) παρ. 4 άρθρου 61 ν. 4819/2021

Άρθρο 9: Διοικητικές κυρώσεις για περιβαλλοντικές 
παραβάσεις  - Τροποποίηση παρ.  1 και 6 άρθρου 21 
ν. 4014/2011

Άρθρο 10: Μεταβατικές διατάξεις για τις εκκρεμείς 
περιβαλλοντικές μελέτες και ελέγχους - Τροποποίηση 
άρθρου 52 ν. 4843/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Άρθρο 11: Παράταση ισχύος της απόφασης της παρ. 6 
του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 - Τροποποίηση παρ. 6 
άρθρου 21 ν. 1650/1986

Άρθρο 12: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡ-

ΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Άρθρο 13: Διαχείριση πόρων του Οργανισμού Φυσι-
κού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποί-
ηση παρ. 1 και 3 άρθρου 31 ν. 4685/2020

Άρθρο 14: Παράταση συμβάσεων εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 43 
ν. 4685/2020

Άρθρο 15: Αξιοποίηση των πόρων του Πράσινου Τα-
μείου - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3889/2010

Άρθρο 16: Χρηματοδοτούμενες Δράσεις Πράσινου Τα-
μείου - Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 6 ν. 3889/2010

Άρθρο 17: Διοίκηση του Πράσινου Ταμείου - Τροπο-
ποίηση παρ. 1 άρθρου 7 ν. 3889/2010

Άρθρο 18: Όργανα εκκαθάρισης Πράσινου Ταμείου - 
Προσθήκη παρ. 1Α και 5 στο άρθρο 9 ν. 3889/2010

Άρθρο 19: Χρηματοδότηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας από το Πράσινο Ταμείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΔΑΣΩΝ

Άρθρο 20: Επιτροπή Δασολογίου - Αντικατάσταση 
παρ. 6, προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 3 ν. 3208/2003

Άρθρο 21: Εξέταση αντιρρήσεων σε περίπτωση έκ-
δοσης ακυρωτικής απόφασης - Τροποποίηση παρ. 5 
άρθρου 19 ν. 3889/2010

Άρθρο 22: Διόρθωση προδήλων σφαλμάτων δασικού 
χάρτη - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 ν. 3889/2010

Άρθρο 23: Προθεσμία υποβολής αιτήματος υπαγω-
γής - Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 52 ν. 4685/2020

Άρθρο 24: Κάλυψη δαπανών αποζημίωσης των μελών 
των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων - Τροποποίηση 
παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 6Α ν. 3889/2010

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

30 Ιουλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150

5223
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5304 Τεύχος A’ 150/30.07.2022

ια) το β.δ. της 9.12.1952/9.1.1953 «Περί κατανομής 
κατά κατηγορίας και βαθμούς των υφισταμένων οργανι-
κών θέσεων του προσωπικού των Μουφτειών αρμοδιό-
τητος Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(Α’ 5), και

ιβ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται 
σε θέματα που ρυθμίζονται από τον νόμο αυτόν.

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 163

Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας - 

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 242 ν. 3852/2010

Στην παρ. 4 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) 
αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται τρίτο 
εδάφιο για την καταβολή οικογενειακής παροχής και η 
παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι αποδοχές του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι ίσες 
με τα δύο τρίτα (2/3) της αντιμισθίας του περιφερειάρχη. 
Τα πρόσωπα της περ. β’ της παρ. 3 δεν λαμβάνουν τις 
αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με εξαίρεση την 
προσωπική διαφορά, η οποία καταβάλλεται, επιπρόσθε-
τα, από τις περιφέρειες, στο ύψος που αυτή έχει προσ-
διοριστεί κατά την ημερομηνία ανάληψης των καθηκό-
ντων τους. Επιπλέον, στους Εκτελεστικούς Γραμματείς 
καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του 
ν. 3205/2003 (Α’ 297).».

Άρθρο 164

Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών - 

Παράταση προθεσμιών - Τροποποίηση άρθρου 

13 ν. 4623/2019

Στις παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4623/2019 
(Α’ 134) διαγράφονται οι λέξεις «από τη λήξη της», οι 
εκεί προβλεπόμενες προθεσμίες παρατείνονται έως 
την 31η.7.2023 και το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 13
Παράταση προθεσμιών

1. Η προθεσμία της παρ.  1 του άρθρου 6 του 
π.δ. 99/2017 (Α’ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρα-
σφάλειας της περ. α’ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται 
έως την 31η.7.2023 για τις εξής περιπτώσεις:

α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπια-
κών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδο-
μικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, 
τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγρα-
φο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα 
οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, 
προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε’ - Υγεία και 
Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α’ και 
του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) 
ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμ-
φωνα με την παρ. 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ 
και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,

β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπι-
ακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οι-
κοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα 
κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό 
έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομη-
νία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους 
συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία 
«Ε’ - Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του 
Κεφαλαίου Α’ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β’ του 
π.δ. 41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρ-
τημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ 
του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ και στον πίνακα 1 του 
π.δ. 41/2018.

2. Η προθεσμία της παρ.  1 του άρθρου 6 του 
π.δ.  99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περ.  β’ 
και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων 
ή το παραχωρητήριο της περ. γ’, παρατείνεται έως την 
31η.7.2023.

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού 
πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστο-
ποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή 
της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα 
στην αποκλειστική προθεσμία των παρ. 1 και 2, η άδεια 
που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του 
π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

4. Η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του 
π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών 
στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ’ 
του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται έως την 
31η.7.2023. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθ-
μών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλει-
στική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται.».

Άρθρο 165

Ρύθμιση θεμάτων προϋπολογισμού Ο.Τ.Α.

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) 
και το τριακοστό άρθρο του ν. 4917/2022 (Α’ 67), περί 
προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ισχύουν και για την κατάρ-
τιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των 
δήμων οικονομικού έτους 2023.

Άρθρο 166

Ρυθμίσεις για τα καταφύγια ζωών συντροφιάς - 

Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4830/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ.  6 του άρθρου 46 του 
ν. 4830/2021 (Α’ 169), η ημερομηνία «31.3.2022» αντι-
καθίσταται από την ημερομηνία «30.9.2023» και η παρ. 6 
διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Λειτουργούντα κατά τη 18η.9.2021 καταφύγια 
υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές 
των άρθρων 28 και 29 έως τις 30.9.2023. Αποφάσεις 
σφράγισης καταφυγίων αναστέλλονται μέχρι την ανω-
τέρω ημερομηνία, εκτός αν διαπιστωθεί από έκθεση 
των αρμοδίων οργάνων ότι απειλείται η ζωή των φιλο-
ξενούμενων ζώων. Καταφύγια που έχουν αδειοδοτηθεί 
μέχρι την 18η.9.2021, υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
προς τις υποχρεώσεις των άρθρων 28 και 29 έως τις 
30.9.2023.».
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Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρει-

ών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της 

Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, 

διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώ-

νυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική 

Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγη-

ση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και 

πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών 

προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πι-

στοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουρ-

γία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρω-

ματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού 

έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και 

αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄
Εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών 

του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνι-
κής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση 
συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και 
ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 
Περιουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙ-

ΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 4 Πολιτική κρατικής ιδιοκτησίας ανώνυμων 

εταιρειών
Άρθρο 5 Δήλωση αποστολής και ειδικών υποχρεώσε-

ων των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου
Άρθρο 6 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 7 Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου - Σύνθεση -

Θητεία
Άρθρο 8 Πολιτική καταλληλότητας μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου - Προσόντα - Προϋποθέσεις διορισμού

Άρθρο 9 Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμ-
βουλίου

Άρθρο 10 Επιτροπή Ελέγχου
Άρθρο 11 Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητι-

κού Συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου
Άρθρο 12 Επιτροπή αποδοχών
Άρθρο 13 Γενική Συνέλευση
Άρθρο 14 Κανονισμός λειτουργίας
Άρθρο 15 Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουρ-

γείου Οικονομικών
Άρθρο 16 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου - Οργάνωση 

και λειτουργία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 17 Αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και 

της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 18 Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο
Άρθρο 19 Υποχρεώσεις των ανωνύμων εταιρειών του 

Δημοσίου
Άρθρο 20 Εποπτεία των ανωνύμων εταιρειών του Δη-

μοσίου
Άρθρο 21 Μέτρα και κυρώσεις σε βάρος των ανώνυ-

μων εταιρειών του Δημοσίου και των μελών των Διοικη-
τικών τους Συμβουλίων

Άρθρο 22 Πλήρωση θέσεων προσωπικού και αμοιβές
Άρθρο 23 Πλήρωση θέσεων γενικών διευθυντών και 

αποδοχές
Άρθρο 24 Κινητικότητα υπαλλήλων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΑΝΩ-

ΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 25 Αξιοποίηση συμμετοχών του Δημοσίου σε 

ανώνυμες εταιρείες
Άρθρο 26 Απόκτηση συμμετοχών του Δημοσίου σε 

ανώνυμες εταιρείες
Άρθρο 27 Άσκηση δικαιωμάτων του Δημοσίου σε ανώ-

νυμες εταιρείες με συμμετοχή κατώτερη του πενήντα 
τοις εκατό (50%)

Άρθρο 28 Επιτροπή Διαχείρισης Κινητών Αξιών
Άρθρο 29 Ψηφιακό Μητρώο Συμμετοχών του Δημο-

σίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
Άρθρο 30 Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου
Άρθρο 31 Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Οικονομικών η άδεια δύναται να ανανεώνεται για ίσο ή 
μικρότερο χρονικό διάστημα.

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος επί της διεξαγωγής του 
αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1 στην ελληνική Επικράτεια 
ασκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παι-
γνίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στα έσοδα 
από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» 
στην ελληνική Επικράτεια, καθορίζεται σε ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μεικτού κέρδους της 
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στην περ. ιβ΄ του άρ-
θρου 25 του ν. 4002/2011, και αποδίδεται σύμφωνα με 
την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 28 και το άρθρο 50 του 
ν. 4002/2011. Αδιάθετα ποσά κερδών, από τη διεξαγωγή 
του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» στην ελληνική Επι-
κράτεια, αποδίδονται στο ελληνικό δημόσιο σύμφωνα με 
τους κανόνες διεξαγωγής του ανωτέρω παιγνίου, κατά 
παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011.

Άρθρο 186

Διάθεση κινητής περιουσίας δημοσίων φορέων 

που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή 

εκκαθάριση

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοι-
νή απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
υπουργού, μπορεί να διατίθεται σε φορείς του δημοσίου 
τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), χωρίς οποιοδήποτε 
αντάλλαγμα, κινητή περιουσία των ανωτέρω φορέων 
που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, 
όταν η κυριότητα αυτής έχει περιέλθει στο ελληνικό δη-
μόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με 
απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
υπουργού, στην οποία ορίζεται λεπτομερώς η διαδικα-
σία εκποίησης, μπορεί να πωλείται έναντι χρηματικού 
ανταλλάγματος σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε με τη δι-
ενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού -ηλεκτρονικού ή 
μη- είτε με άλλο τρόπο, που διασφαλίζει τη διαφάνεια 
και την αντικειμενικότητα, η κινητή περιουσία της παρ. 
1, όταν αυτή δεν μπορεί να διατεθεί με τη διαδικασία της 
παραγράφου αυτής. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 187

Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων

των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων

Δαπάνες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων από 
την 1η.1.2013 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος που 
αφορούν χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, μεταφορά μα-
θητών, προμήθεια υλικών και συντήρησης εγκαταστάσε-
ων, έξοδα κίνησης, φωτισμού και ύδρευσης-άρδευσης, 
καταβολή μισθοδοσίας, αμοιβών, ασφαλίστρων και φυ-
λάκτρων, εισφορών, τελών και επιδομάτων, λογίζονται 
νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή 
ειδικής διάταξης, τηρουμένων των διατάξεων περί παρα-
γραφής. Οι δαπάνες αυτές αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζο-
νται και πληρώνονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή 
ειδικής διάταξης, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του 
τρέχοντος φορολογικού έτους 2022.

Άρθρο 188

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις

για την μεταφορά των μαθητών

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 
391 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), αν, κατά την έναρξη του 
σχολικού έτους 2022-2023: (α) έχουν προκηρυχθεί δι-
αγωνισμοί μεταφοράς μαθητών, οι διαγωνισμοί αυτοί 
είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν αναδειχτεί οι προσωρινοί 
ανάδοχοι (μειοδότες), (β) έχει εκκινήσει η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147) και δεν έχουν ανα-
δειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι ή απαιτείται επανάληψη 
της διαδικασίας, (γ) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες 
περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς ή να προ-
βούν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με 
την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, 
η οικονομική επιτροπή της οικείας περιφέρειας μπορεί, 
με απόφασή της, να προβεί στις εξής ενέργειες:

i) για τις περ. (α) και (β), να παρατείνει, από τη λήξη της 
αρχικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους και το αργό-
τερο μέχρι τις 31.12.2022, την εκτέλεση των συμβάσεων 
που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν 
οι οριστικοί ανάδοχοι των διαδικασιών που έχουν ήδη 
εκκινήσει, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους 
στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου 
αυτό απαιτείται,

ii) για την περ. (γ), να παρατείνει, από τη λήξη της αρ-
χικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους, την εκτέλεση 
των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως 
ότου αναδειχθούν οριστικοί ανάδοχοι και το αργότε-
ρο μέχρι τις 31.12.2022, με ανάλογη προσαρμογή των 
συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των 
δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται, και υπό την προ-
ϋπόθεση ότι εκκινούν άμεσα, και το αργότερο μέχρι τις 
30.11.2022, οι διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού με 
το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 
του ν. 4412/2016.

Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων 
του πρώτου εδαφίου, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη 
σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο 
οικείος περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του 
την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον 
το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την 
απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής.

Οι συμβάσεις που παρατείνονται κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας λύονται αζημίως για τις περιφέρειες με την 
ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και παρατάσεις δημοσίων 
συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που έλαβαν χώρα πριν 
τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 189

Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης 

δημοτικών παιδικών, βρεφικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017

Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 
(Α΄141) ως προς την πλήρη συμμόρφωση των παιδικών, 
βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των 
νομικών προσώπων αυτών στο περιεχόμενο του π.δ. 99/
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2017 παρατείνεται έως τις 31.7.2023. Η μη συμμόρφωση 
των σταθμών με τις διατάξεις αυτού μετά το πέρας της 
ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την 
ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 190

Εφαρμογή κυρώσεων εντός και εκτός 

αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση 

παρ. 9 άρθρου 41Γ ν. 2725/1999

Στην παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), 
περί των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός και εκτός των 
αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα 
αθλητικές εκδηλώσεις, επέρχονται οι εξής τροποποιή-
σεις: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προ-
βλέπεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση 
που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η μη 
κατοχή εισιτηρίου, β) μετά από το δεύτερο εδάφιο προ-
στίθεται νέο τρίτο εδάφιο και γ) στο παλαιό τρίτο εδάφιο 
προστίθεται ως συμπράττων Υπουργός για την έκδοση 
της κοινής υπουργικής απόφασης και ο Υπουργός Οικο-
νομικών και διευρύνεται το αντικείμενο της νομοθετικής 
εξουσιοδότησης, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η αστυνομική αρχή δύναται οποτεδήποτε, εντός 
και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες 
λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, να διενεργεί 
δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώ-
νει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
περί εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοφορία, καθώς και τη 
χρήση αποκλειστικά και μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, 
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που κατά 
τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η μη κατοχή ή 
η κατοχή μη ονομαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί 
του οποίου το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο είναι 
διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλε-
ται πρόστιμο σε βάρος του κατόχου του. Τα έσοδα από 
το πρόστιμο του δεύτερου εδαφίου αποτελούν κατά το 
ένα τρίτο (1/3) έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
ένα τρίτο (1/3) αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Δη-
μόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
και ένα τρίτο (1/3) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγγράφο-
νται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό εκάστης Γενικής 
Γραμματείας και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των 
αναγκών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Προστασί-
ας του Πολίτη καθορίζονται το ύψος του προστίμου, ο 

τρόπος βεβαίωσης της παραβάσεως από τα αρμόδια 
όργανα της αστυνομικής αρχής, η διαδικασία επιβο-
λής και είσπραξης του προστίμου, οι λεπτομέρειες του 
τρόπου κατανομής των εσόδων από την είσπραξη του 
προστίμου και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της 
παρούσας ζήτημα.».

Άρθρο 191

Ειδικές ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες

ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 22 η πλή-
ρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπι-
κού των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διενεργείται 
κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 39.

2. Ειδικώς ως προς τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. 
και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., το άρθρο 23 εφαρμόζεται και ως προς 
την πλήρωση θέσεων διευθυντών και τις αποδοχές τους.

3. Ειδικώς για την αύξηση της αποδοτικότητας των 
υπαλλήλων των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., πλην 
των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, δύναται να 
χορηγείται χρηματικό ποσό, ως επιβράβευση παραγω-
γικότητας. Κριτήριο για τη χορήγηση του ποσού είναι η 
ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου σύμφω-
να με μετρήσιμους στόχους που τίθενται από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, 
κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε 
εταιρείας, ορίζονται η μεθοδολογία για τη χορήγηση του 
ποσού της επιβράβευσης παραγωγικότητας, οι συντε-
λεστές βαρύτητας, το ετήσιο όριο αυτού και κάθε άλλο 
ειδικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

4. Ειδικώς ως προς τις αμοιβές και αποζημιώσεις των 
εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου των 
εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. δεν εφαρμόζεται το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11, χωρίς να 
θίγεται η εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 
του ιδίου άρθρου.

ΜΕΡΟΣ Ζ ΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 192

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.
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