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29 Μαΐου 2013

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4155
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Οι διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου εφαρµόζονται
στην ανάθεση και εκτέλεση µε τη χρήση Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δηµοσίων συµ−
βάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών κατά την
έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α΄ 63)
και 60/2007 (Α΄ 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/
ΕΚ αντίστοιχα).
2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρ−
µόζονται στις συµβάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), στις συµβάσεις
που εξαιρούνται από το νόµο αυτόν, σύµφωνα µε τα
άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συµβάσεις που
συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 346 της Συνθήκης για
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συµπε−
ριλαµβανοµένων και των συµβάσεων που συνάπτονται
από τις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εξωτερικών και από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών και χαρακτηρίζονται ως απόρρητες
ή η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει να συνοδεύονται
από ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι−
κής ∆ιακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού ορίζονται ειδικότερα οι συµβάσεις
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρό−
ντος, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κε−
φαλαίου, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:

α) Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά−
σεων (ΕΣΗ∆ΗΣ): Ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστη−
µα, το οποίο περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία
για την υποβολή αιτηµάτων, τον προγραµµατισµό, την
έγκριση, τη διαδικασία προκήρυξης, ανάθεσης, σύνα−
ψης και εκτέλεσης συµβάσεων της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 του παρόντος, σύµφωνα µε την κείµενη νο−
µοθεσία, µε τη χρήση και εφαρµογή Τεχνολογιών Πλη−
ροφορικής και Επικοινωνιών.
β) ∆ιαδικτυακός τόπος ή ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗ∆ΗΣ:
∆ιαδικτυακός Τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων
στoν οποίo λειτουργεί το ΕΣΗ∆ΗΣ µε την ονοµασία
στο διαδίκτυο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» (και µε λατινικούς χαρα−
κτήρες «PROMETHEUS») και µε ηλεκτρονική διεύθυνση
www.promitheus.gov.gr.
γ) Χρήστες: Οι οικονοµικοί φορείς του άρθρου 2 παρ. 8
του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) και του άρθρου 2 παρ. 7 του
π.δ. 59/2007 (Α΄ 63) και οι υπάλληλοι και λειτουργοί
των φορέων του δηµοσίου τοµέα, όπως ορίζεται στην
παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) που
χρησιµοποιούν το ΕΣΗ∆ΗΣ στο πλαίσιο άσκησης των
καθηκόντων τους.
δ) Ηλεκτρονικά δεδοµένα: Κάθε αφαιρετικό σύνολο
στοιχείων σε ηλεκτρονική µορφή, το οποίο αναπαριστά
πληροφορία αποθηκευµένη σε κάθε µέσο, το οποίο χρη−
σιµοποιείται από υπολογιστικό−πληροφοριακό σύστηµα,
µε ηλεκτρονικό, µαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή,
αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που
δεν µπορούν να αναγνωστούν άµεσα, όπως και κάθε
µαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγ−
γράφεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύµβολο ή
ήχος, αυτοτελώς ή σε συνδυασµό, εφόσον το εν λόγω
περιεχόµενο δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες και δεν
προορίζεται ούτε είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγο−
νότα που µπορούν να έχουν έννοµες συνέπειες.
ε) Ηλεκτρονικό αρχείο του ΕΣΗ∆ΗΣ: Το διαρθρωµένο
σύνολο δεδοµένων ή εγγράφων, τα οποία είναι προσιτά
µε γνώµονα συγκεκριµένα κριτήρια και υποβάλλονται σε
επεξεργασία µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η επεξεργασία περι−
λαµβάνει ιδίως την ευρετηρίαση, διαχείριση και αρχει−
οθέτηση των εγγράφων. Μέρος του ηλεκτρονικού αρ−
χείου ΕΣΗ∆ΗΣ είναι το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆Σ) του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).
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Άρθρο 32
Τροποποίηση άρθρου 179
1. Η περίπτωση ια΄της παρ. 1 του άρθρου 179 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Εγγραφή περιορισµών του δικαιώµατος κατ’ άρθρο
129, εµπραγµάτων δικαιωµάτων κατ’ άρθρο 133 παρά−
γραφος 1 και εγγραφής δικογράφων κατ’ άρθρο 147
παράγραφος 1 εδάφιο β΄, 40 ευρώ.»
2. Η περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 179 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιστ. Παράβολο συζήτησης ένδικων µέσων, παρεµβά−
σεων και αιτήσεων ενώπιον της διοικητικής επιτροπής
σηµάτων, 40 ευρώ.»
3. Στο άρθρο 179 του ν. 4072/2012 προστίθεται παρά−
γραφος 2 ως ακολούθως και η υφισταµένη παράγραφος
2 αναριθµείται σε 3:
«2. Η µη καταβολή των κατά περίπτωση τελών της
προηγούµενης παραγράφου συνιστά λόγο απαραδέ−
κτου.»
Άρθρο 33
Τροποποίηση άρθρου 182
1. Η παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. Εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων
∆΄, Η΄ και Θ΄ του Γ΄ Μέρους του παρόντος νόµου, υπο−
θέσεις ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων και
των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων διέπονται από τις διατά−
ξεις του προϊσχύοντος νόµου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«2. Οι αποφάσεις που δηµοσιεύονται µετά τη δηµο−
σίευση του παρόντος νόµου και για έξι (6) µήνες υπόκει−
νται σε άσκηση προσφυγής, παρέµβασης και τριτανακο−
πής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόµου.
Οι αποφάσεις των ∆.Ε.Σ. που δηµοσιεύονται µετά την
πάροδο των έξι (6) µηνών και απορρίπτουν ολικά ή εν
µέρει δηλώσεις κατάθεσης σήµατος, κατά τη συζήτηση
των οποίων ο καταθέτης παρέστη και υποστήριξε µε
γραπτό υπόµνηµα την αποδοχή της δήλωσής του, δεν
υπόκεινται σε προσφυγή, σύµφωνα µε το άρθρο 144 του
παρόντος νόµου.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 182 του ν. 4072/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«4. Η διάρκεια των προθεσµιών που είχαν αρχίσει
πριν από την έναρξη ισχύος των Κεφαλαίων ∆΄, Η΄ και
Θ΄ του Γ΄ Μέρους του παρόντος νόµου, υπολογίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του, µόνο αν η διάρκεια που
προβλέπεται από αυτές είναι µεγαλύτερη από εκείνη
που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.»
Άρθρο 34
Τροποποίηση άρθρου 185
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 185 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Τρεις εκπροσώπους της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσω−
τερικού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
µε τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ένας εκ−
πρόσωπος της ∆ιεύθυνσης Εµπορικής και Βιοµηχανι−
κής Ιδιοκτησίας και ένας εκπρόσωπος της ∆ιεύθυνσης
Τιµών Τροφίµων και Ποτών της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου.»
2. Η παρ. 6 του άρθρου 185 του ν. 4072/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:
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«6. Μέλος, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από
3 διαδοχικές συνεδριάσεις της ΕΕΣ, παρότι κλήθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, παύεται µε από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Σε κάθε περίπτωση
τυγχάνει εφαρµογής η διάταξη της παραγράφου 6 του
άρθρου 13 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και το
νέο µέλος ορίζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 για
το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 185 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρέη εισηγητών εκτελούν, κατά περίπτωση, υπάλ−
ληλοι των αρµόδιων Υπηρεσιών, ενδεικτικά του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτυών, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α.Τ.), του Εθνικού Φορέα
Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), του Ελληνικού Οργανισµού
Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και του Γενικού Χηµείου του Κρά−
τους ή εκπρόσωποι ιδιωτικών φορέων, καθώς και µεµο−
νωµένοι επιστήµονες − εµπειρογνώµονες που ορίζονται
µε απόφαση της ΕΕΣ.»
4. Η παράγραφος 12 του άρθρου 185 καταργείται.
Άρθρο 35
Τροποποίηση άρθρου 186
1. Το εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 186 του
ν. 4072/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κατόπιν διενέργειας δηµόσιας διαβούλευσης, γνω−
µοδοτεί προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για το
περιεχόµενο των κανονισµών σχετικά:».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 186 του ν. 4072/2012 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«2. Για την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων της η ΕΕΣ
µπορεί να ζητά την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη
Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, του ΕΛΟΤ, του ΕΦΕΤ,
του Γενικού Χηµείου του Κράτους, του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είτε ιδιωτικών φο−
ρέων και µεµονωµένων εµπειρογνωµόνων της ηµεδαπής
ή αλλοδαπής.»
Άρθρο 36
Τροποποίηση άρθρου 187
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 187 του ν. 4072/2012
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτυών και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, έπειτα από γνώµη
της ΕΕΣ, εκδίδονται οι Κανονισµοί Απονοµής Ελληνικού
Σήµατος, ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών.»
Άρθρο 37
Τροποποίηση άρθρου 192
Η παρ. 8 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012 αντικαθί−
σταται ως εξής:
«8. Το δικαίωµα χρήσης του Σήµατος απονέµεται για
αόριστη διάρκεια. Ο δικαιούχος οφείλει καθ’ όλη την
διάρκεια χρήσης του να συµµορφώνεται µε τις προ−
ϋποθέσεις χορήγησής του, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Η τήρηση των προϋποθέσεων χρήσης του Σήµατος
διασφαλίζεται µε έκτακτους ελέγχους που διενεργεί
ο Φορέας απονοµής του Σήµατος. Ο δικαιούχος κατα−
βάλλει κατ’ έτος τέλος χρήσης, άλλως το δικαίωµά του
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αυτοδικαίως ανακαλείται. Με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο−
ρών και ∆ικτύων ρυθµίζονται κάθε θέµα σχετικό µε την
εφαρµογή της παρούσας παραγράφου και το ύψος του
τέλους χρήσης.»
Άρθρο 38
Τροποποίηση άρθρου 193
Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 193 του ν. 4072/2012 κα−
ταργείται και οι περιπτώσεις δ΄ έως στ΄ αναριθµούνται
σε γ΄ έως ε΄ αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 39
Αποµιµητικά προϊόντα
Το άρθρο 11 του ν. 3377/2005 (Α΄202) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τε−
λωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265), τα κάθε είδους
εµπορεύµατα, τα οποία διακινούνται στην αγορά µε
οποιονδήποτε τρόπο και τα οποία είτε είναι πειρατι−
κά είτε συνιστούν παράνοµη παραποίηση ή αποµίµη−
ση προϊόντων είτε κυκλοφορούν κατά παράβαση της
κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας είτε αυτός που τα
διαθέτει δεν κατέχει την απαιτούµενη άδεια ή τα νόµιµα
παραστατικά, κατάσχονται και καταστρέφονται µε κάθε
πρόσφορο τρόπο µε την επιφύλαξη της παραγράφου
5. Ως πειρατικό προϊόν ή προϊόν παράνοµης παραποίη−
σης ή αποµίµησης νοείται εκείνο, το οποίο παραβιάζει
δικαίωµα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά τις διατάξεις
των εδαφίων α’ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του Κανονισµού 1383/2003/ΕΚ.
2. Η κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων επι−
βάλλεται από τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και
Υπαιθρίου Εµπορίου του άρθρου 7α του ν. 2323/1995
(Α΄ 145) ή από την Ελληνική Αστυνοµία, τη ∆ηµοτική
Αστυνοµία, το Σ∆ΟΕ ή/και το Λιµενικό Σώµα. Για την
εφαρµογή του παρόντος παρέχεται η συνδροµή της
ΕΛ.ΑΣ. σύµφωνα µε τα άρθρα 159−162 του π.δ. 141/1991
(Α΄58) ή του Λ.Σ. στο χώρο ευθύνης του, όπου αυτή
κρίνεται απαραίτητη.
3. Τα όργανα που προβαίνουν στις κατασχέσεις των
προϊόντων της παραγράφου 1 είτε υπαίθριου εµπορίου,
είτε εντός αποθηκευτικών εν γένει χώρων, στεγασµένων
ή µη, περιλαµβανοµένων και αυτοκινούµενων µέσων,
είτε χώρων στεγασµένου εµπορίου, συντάσσουν πρω−
τόκολλο κατάσχεσης, το οποίο περιλαµβάνει τα πλή−
ρη στοιχεία του ελεγχόµενου, τον αριθµό του ∆ελτίου
Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου αυτού, καθώς
και το Α.Φ.Μ., εφόσον αυτά παρέχονται, τον τόπο, το
χρόνο και τα είδη που κατάσχονται σε συνοπτική περι−
γραφή κατ’ είδος και δικαιούχο, καθώς και την αιτία της
κατάσχεσης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης υπογράφεται
από τα ελεγκτικά όργανα και από τον κάτοχο ή κύριο
των εµπορευµάτων και αντίγραφο αυτού δικαιούται να
λάβει ο ελεγχόµενος, ενώ το πρωτότυπο διαβιβάζεται
στην προϊσταµένη κατά περίπτωση Αρχή.
4. Η καταστροφή των εµπορευµάτων γίνεται άµεσα
και επί τόπου µε κάθε πρόσφορο µέσο, περιλαµβανο−
µένης της ρίψης εντός απορριµµατοφόρου ή µε την
καταστροφή της εµπορικής αξίας του προϊόντος µε
ανεξίτηλο χρωµατισµό (σπρέι). Κατ’ εξαίρεση και εφό−

σον η επιτόπια καταστροφή δεν είναι τεχνικά δυνατή, τα
παράνοµα προϊόντα συσκευάζονται σε σάκους, µεταφέ−
ρονται σε αποθηκευτικούς χώρους και καταστρέφονται
αµελλητί. Τα παράγωγα προϊόντα της καταστροφής
δύναται να διατίθενται για ανακύκλωση.
5. Αν κατά τη διαδικασία της κατάσχεσης το µόνο
ελλείπον είναι η κατοχή της άδειας ή των νοµίµων πα−
ραστατικών και γίνει επίκληση ύπαρξης αυτών και εάν
αυτό δεν µπορεί να πιστοποιηθεί υπηρεσιακά κατά το
χρόνο του ελέγχου, παρέχεται στον ενδιαφερόµενο τρι−
ήµερη προθεσµία προσκόµισης των νοµίµων εγγράφων
στην αρµόδια για την κατάσχεση Αρχή, τα δε κατασχε−
θέντα προϊόντα τίθενται σε µεσεγγύηση του κατόχου
και καταστρέφονται µετά την άπρακτη παρέλευση της
προθεσµίας αυτής.
6. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου τα ελε−
γκτικά όργανα της παραγράφου 2 έχουν τις ελεγκτικές
αρµοδιότητες του Σ∆ΟΕ.
7. Ειδικά για τα εµπορεύµατα που βρίσκονται σε στε−
γασµένους χώρους, για τα οποία υπάρχει υπόνοια παρα−
βίασης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα
οποία ο κύριος ή κάτοχός τους αντιτίθεται εγγράφως,
κατά την ώρα του ελέγχου, στην άµεση καταστροφή
τους, συσκευάζονται, σφραγίζονται και κατάσχονται
από την αρµόδια Αρχή στα χέρια του κατόχου αυτών,
ο οποίος ορίζεται µεσεγγυούχος.
Στη συνέχεια, ανεξαρτήτως υποβολής ή µη αντιρρή−
σεων, η αρµόδια Αρχή συντάσσει πρωτόκολλο κατάσχε−
σης µε πλήρη καταγραφή των κατασχεθέντων εµπορευ−
µάτων κατ’ είδος και δικαιούχο, το οποίο επιδίδει στον
κάτοχο, ενώ ταυτόχρονα κοινοποιείται στον εκάστοτε
πληρεξούσιο ή αντίκλητο του δικαιούχου µαζί µε ληφθέν
δείγµα των κατασχεθέντων εµπορευµάτων, ο οποίος
υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από την ηµερο−
µηνία της κοινοποίησης του πρωτοκόλλου να υποβάλει
πόρισµα περί της παραβίασης ή µη των δικαιωµάτων
του διανοητικής ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση που το εν λόγω πόρισµα δεν υποβληθεί
εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας ή αποφαίνεται
περί µη παραβίασης των δικαιωµάτων του δικαιούχου
αίρεται η κατάσχεση.
Σε περίπτωση που το εν λόγω πόρισµα αποφαίνεται
περί της παραβίασης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτη−
σίας, κοινοποιείται στον κάτοχο και, εφόσον αυτός δεν
προβάλει αντιρρήσεις εντός τριών (3) ηµερών, τα κατα−
σχεθέντα εµπορεύµατα καταστρέφονται µε µέριµνα της
αρµόδιας Αρχής µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου. Τα
έξοδα καταστροφής αναλαµβάνονται από τον εκάστοτε
δικαιούχο και µόνο για τα κατασχεθέντα εµπορεύµατα που
του αναλογούν σύµφωνα µε το πρωτόκολλο κατάσχεσης.
Σε περίπτωση υποβολής εγγράφων αντιρρήσεων από
τον κάτοχο των εµπορευµάτων, η υπηρεσία αµελλη−
τί γνωστοποιεί τούτο στον δικαιούχο και του παρέχει
προθεσµία δέκα (10) ηµερών για να ασκήσει τα κατά
νόµο δικαιώµατά του. Εάν µέχρι την παρέλευση της
προθεσµίας αυτής δεν γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία
το αποτέλεσµα της ενέργειας του σηµατούχου, αίρεται
η προσωρινή κατάσχεση.
8. Ως δικαιούχος νοείται: α) ο δικαιούχος δικαιώµα−
τος διανοητικής ιδιοκτησίας ή συγγενικού δικαιώµατος,
σχεδίου ή υποδείγµατος, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας ή
συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας, δικαι−
ώµατος δηµιουργού νέας φυτικής ποικιλίας, προστα−
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τητας και ελέγχου ποιότητας, δαπάνες πιστοποίησης
και κατοχύρωσης δικαιωµάτων χρήσης, καθώς και δα−
πάνες για τη µεταφορά τεχνογνωσίας µέσω της αγο−
ράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και αδειών
εκµετάλλευσης.»
Άρθρο 68
Η παρ. 6 του άρθρου 19 του v. 4146/2013 (A΄90) αντι−
καθίσταται ως εξής:
«6. σε επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που δεν ανήκουν
στους υδροηλεκτρικούς και υβριδικούς σταθµούς, στα
αντλησιοταµιευτικά συστήµατα ενέργειας και στις µο−
νάδες παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα και βιοαέριο
και που θα υποβληθούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2014
παρέχονται µόνο φορολογικά κίνητρα».
Έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η ηµε−
ροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4146/2013.
Άρθρο 69
Η παρ. 8 του άρθρου 76 του ν. 4146/2013 δεν εφαρµό−
ζεται σε περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
που έχουν κηρυχθεί ή πρόκειται να κηρυχθούν είτε για
ανάγκες εκµετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασµάτων από
τη ∆.Ε.Η. Α.Ε. ή διάδοχο αυτής ή κάθε συνδεδεµένο µε
αυτήν πρόσωπο, στις περιοχές που αναφέρονται στις
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2446/1996, είτε για τους
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 28 του ν. 3937/2011.
Άρθρο 70
Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
«4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3894/2010,
όπως ισχύει, ακίνητα που ανήκουν στα νοµικά πρόσωπα
της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977 (Α΄146), καθώς
και σε λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δι−
καίου της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Εκκλησίας της
Κρήτης ή των Μητροπόλεων ∆ωδεκανήσου, νοούνται
ως ιδιωτικά ακίνητα.
Φορέας πραγµατοποίησης της επένδυσης, κατά την
έννοια του παρόντος νόµου, δύναται να είναι και η Εκ−
κλησία της Ελλάδος, ενεργούσα δια της Εκκλησιαστικής
Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονοµικών (ΕΚΥΟ) ή η Εκκλησία
της Κρήτης ή οι Μητροπόλεις ∆ωδεκανήσου στα όρια
της αρµοδιότητάς τους.»
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Άρθρο 71
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµο−
σίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός
εάν άλλως ορίζεται σε επί µέρους διατάξεις του.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 28 Μαΐου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κρά−
τους.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
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