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Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 

2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνω-

σίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που 

δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και απο-

κάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για 

την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικο-

νομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Άρθρο 1

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 

Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την προστασία 

της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 

πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 

(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη 

απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157)

Μετά το άρθρο 22 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171) προστίθενται 
άρθρα 22Α, 22Β, 22Γ, 22Δ, 22Ε, 22ΣΤ, 22Ζ, 22Η, 22Θ, 22Ι και 
22Κ ως εξής:

«Άρθρο 22Α
(άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 2016/943)
Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

1. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ του παρόντος 
εφαρμόζονται στις τεχνογνωσίες και στις επιχειρη-

ματικές πληροφορίες που δεν έχουν αποκαλυφθεί 
(εμπορικά απόρρητα) και οι οποίες παράγουν έννομα 
αποτελέσματα στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ του παρόντος δεν 
θίγουν:

α) την άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της 
έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνεται 
στο Σύνταγμα και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου 
του σεβασμού της ελευθερίας και της πολυφωνίας των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης,

β) την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων 
που επιβάλλουν στους κατόχους εμπορικού απορρήτου 
να αποκαλύπτουν, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών απορ-
ρήτων, στο κοινό ή σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές 
στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων των αρχών 
αυτών,

γ) την εφαρμογή των ενωσιακών ή εθνικών κανόνων 
που επιβάλλουν ή επιτρέπουν στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εθνικές 
δημόσιες αρχές να αποκαλύπτουν πληροφορίες που 
υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, τις οποίες τα ανω-
τέρω όργανα, οργανισμοί ή αρχές κατέχουν σύμφωνα 
με, και σε συμμόρφωση με, τις υποχρεώσεις και τα 
προνόμια που προβλέπονται στο ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο,

δ) την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και το δικαί-
ωμά τους να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, σύμφω-
να με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και την αντίστοιχη 
πρακτική.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 22Α-22Κ δεν αποτελούν 
λόγο περιορισμού της κινητικότητας των εργαζομένων. 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την άσκηση της κινητικότητας, 
η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 22Α-22Κ δεν 
δικαιολογεί:

α) τον περιορισμό της εκ μέρους των εργαζομένων 
χρήσης των πληροφοριών, που δεν συνιστούν εμπορικό 
απόρρητο σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγρά-
φου 4,
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πλάνο για εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση του ακινήτου 
που εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του εκμισθω-
τή, μπορούν να παρατείνονται μέχρι δώδεκα (12) χρόνια 
από τη λήξη τους με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της 
μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή. 
Το ίδιο ισχύει και για μισθώσεις των παραπάνω ακινήτων 
που έχουν λήξει, εφόσον το μίσθιο δεν έχει αποδοθεί και 
δεν υφίσταται αντισυμβατική διακράτηση.

13. Για τον καθορισμό του μισθώματος του χρόνου 
της παράτασης της μίσθωσης σύμφωνα με την παρά-
γραφο 12, προηγείται εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 
του μισθίου από πιστοποιημένο εκτιμητή που έχει εγ-
γραφεί στο μητρώο της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Το μίσθωμα δεν μπορεί να συμφω-
νηθεί κατώτερο από την ανωτέρω εκτιμώμενη μισθωτι-
κή αξία. Αν το ήδη καταβαλλόμενο μίσθωμα υπερβαίνει 
την εκτιμώμενη μισθωτική αξία, το μίσθωμα δεν μπορεί 
να συμφωνηθεί κατώτερο από το ήδη καταβαλλόμενο.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) 
καταργείται.

Άρθρο 42 

Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) 

1. Στο άρθρο 16 του ν. 4251/2014 επέρχονται οι εξής 
τροποποιήσεις:

α) Η περίπτωση 1 της παραγράφου Α΄ αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Α.1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή πολιτών τρί-
των χωρών στην Ελλάδα, ως επενδυτών, για να πραγμα-
τοποιήσουν επένδυση που θα έχει θετικές επιπτώσεις 
στην εθνική ανάπτυξη και οικονομία. Αν η επένδυση 
πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επι-
τρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι τριών 
(3), αναλόγως του ύψους της επένδυσης, πολιτών τρίτων 
χωρών, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη του αλλοδαπού 
νομικού προσώπου.

Για την υλοποίηση και τη λειτουργία του επενδυτικού 
σχεδίου επιτρέπεται να εισέλθουν και να διαμείνουν στη 
χώρα μέχρι δέκα (10), αναλόγως του συνολικού ύψους 
της επένδυσης, πολίτες τρίτων χωρών, επιπλέον εκείνων 
που έχουν λάβει άδεια εισόδου και διαμονής για το ίδιο 
επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.»

β) Στην παράγραφο Α΄ προστίθεται περίπτωση 9 ως 
εξής:

«9. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρα-
γράφου 12 του άρθρου 136 καθορίζονται το απαιτού-
μενο ελάχιστο ύψος επένδυσης για την υπαγωγή στις 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε 
άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της. Με την ίδια 
απόφαση μπορεί να ορίζονται πρόσθετα χαρακτηριστι-
κά της επένδυσης ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στις 
διατάξεις της παρούσας παραγράφου.»

γ) Μετά την παράγραφο Β΄ προστίθεται παράγραφος 
Γ΄, ως εξής:

«Γ.1. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα 
πολίτη τρίτης χώρας που έχει πραγματοποιήσει επένδυ-
ση σε μία από τις εξής κατηγορίες: 

α. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων 
(400.000) ευρώ, τουλάχιστον, σε εταιρεία η οποία έχει 
έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των 
Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και, με την επι-
φύλαξη της υποπερίπτωσης β΄, των Εταιρειών Επενδύ-
σεων Ακίνητης Περιουσίας, για την απόκτηση μετοχών 
σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την 
έκδοση ομολογιακού δανείου, τα οποία εισάγονται για 
διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς 
μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην 
Ελλάδα. 

Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με διαμε-
σολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του 
ν. 4514/2018 (Α΄ 14), η οποία παρέχει την επενδυτική 
υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρτήματος I του 
Τμήματος Α΄ του ίδιου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με 
έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία 
προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυ-
λων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο 
Τίτλων Α.Ε.».

Η πραγματοποίηση της επένδυσης πιστοποιείται με 
βεβαίωση η οποία εκδίδεται από τον ανωτέρω διαμεσο-
λαβητή και η διακράτησή της με βεβαίωση που εκδίδε-
ται από την επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του 
ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία 
της περίπτωσης 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος 
Α΄ του ίδιου νόμου, ή το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή 
υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί τον σχετικό λο-
γαριασμό χειριστή,

β. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων 
(400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επεν-
δύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) του άρθρου 21 
του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), που έχει ως σκοπό να επενδύει 
αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών 
σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΑΕΕ-
ΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πραγματοποίηση της επέν-
δυσης και η διακράτησή της πιστοποιείται με βεβαιώσεις 
που εκδίδονται από την εταιρεία. Μετά την εισαγωγή 
της ΑΕΕΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην 
Ελλάδα, ισχύουν όσα ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄,

γ. εισφορά κεφαλαίου, ποσού τετρακοσίων χιλιάδων 
(400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε Εταιρεία Κεφαλαίου 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του άρθρου 5 του 
ν. 2367/1995 (Α΄ 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοι-
βαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) 
του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54) για απόκτηση 
μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτι-
κών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν 
αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση 
στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της συμμετοχής, 
σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Οργανισμού 
Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο επενδυτής υποχρεούται 
να τοποθετήσει το υπολειπόμενο ποσό της συμμετοχής 
του, σε δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account), στο 
πιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί το θεματοφύλακα του 
Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων.

Για την επένδυση με εισφορά κεφαλαίου σε ΑΚΕΣ, ο 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1541Τεύχος Α’ 52/01.04.2019

επενδυτής υποχρεούται να δημιουργήσει στο ανωτέρω 
πιστωτικό ίδρυμα μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό με 
αποκλειστική χρήση την κατάθεση των κεφαλαίων που 
επιστρέφονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εναλλα-
κτικών Επενδύσεων. Ο επενδυτής μπορεί να προβαίνει 
σε πράξεις εκταμίευσης από τον εν λόγω λογαριασμό, 
με την προϋπόθεση ότι το άθροισμα του παραμένο-
ντος υπολοίπου του, της ονομαστικής αξίας της παρα-
μένουσας επένδυσης στον Οργανισμό Εναλλακτικών 
Επενδύσεων και του παραμένοντος υπολοίπου στον δε-
σμευμένο λογαριασμό του δεύτερου εδαφίου ισούται 
τουλάχιστον με το αρχικά επενδυθέν ποσό για το οποίο 
έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής. Η πραγματοποίηση 
και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται με βε-
βαιώσεις που εκδίδονται από το διαχειριστή του Οργα-
νισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη συμμετοχή του 
επενδυτή και το πιστωτικό ίδρυμα για τις κινήσεις των 
προαναφερόμενων λογαριασμών. Για την επένδυση με 
εισφορά κεφαλαίου σε ΕΚΕΣ, κατά το αρχικό στάδιο και 
μέχρι την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη αγορά, 
η πραγματοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της 
πιστοποιούνται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από την 
εταιρεία. Μετά την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη 
αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, ισχύουν όσα ορίζο-
νται στην υποπερίπτωση α΄,

δ. αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία 
κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχι-
στον, και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά το χρόνο αγοράς, 
τρία (3) τουλάχιστον έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος 
εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και 
τον θεματοφύλακά τους. 

Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης 
πιστοποιείται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από το πι-
στωτικό ίδρυμα,

ε. προθεσμιακή κατάθεση ύψους τετρακοσίων χιλιά-
δων (400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε ημεδαπό πιστωτικό 
ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή 
ανανέωσης.

Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης 
πιστοποιείται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από το πι-
στωτικό ίδρυμα,

στ. αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολό-
γων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για 
διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες 
αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, 
που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης οκτακοσίων 
χιλιάδων (800.000) ευρώ τουλάχιστον.

Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με διαμε-
σολαβητή επιχείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του 
ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία 
της περίπτωσης 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α΄ 
του ίδιου νόμου, ή πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκα-
τάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής 
μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) 
της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυ-
μα εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικό και αποκλει-
στικής χρήσης λογαριασμό για τις πράξεις πραγματο-
ποίησης της επένδυσης και των μετέπειτα συναλλαγών 

διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και να μην εκταμι-
εύει οποιοδήποτε ποσό από ρευστοποίηση των κινητών 
αξιών, παρά μόνο για την επανεπένδυσή του σε κινητές 
αξίες του πρώτου εδαφίου, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοι-
πο του ανωτέρω λογαριασμού να μην υπερβαίνει το εί-
κοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της αρχικής επένδυσης.

Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης 
πιστοποιείται με βεβαιώσεις που εκδίδονται από την επι-
χείρηση επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η 
οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 
4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α΄ του ίδιου νό-
μου, ή το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα 
στην Ελλάδα, που τηρεί τον λογαριασμό χειριστή, για 
την κίνηση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή, και από 
το πιστωτικό ίδρυμα του τρίτου εδαφίου, για την κίνηση 
του λογαριασμού που τηρείται από τον επενδυτή,

ζ. αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τετρακοσίων χιλιάδων 
(400.000) ευρώ τουλάχιστον, σε αμοιβαίο κεφάλαιο το 
οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει 
ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εται-
ρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, 
τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγμα-
τεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανι-
σμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
εφόσον: (αα) το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου 
κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων 
(3.000.000) ευρώ τουλάχιστον και (ββ) το αμοιβαίο κε-
φάλαιο και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από 
την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας 
στην οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι μέλος της Διεθνούς 
Ένωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και να έχει 
συνάψει διμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών 
με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Η πραγματοποίηση των επενδύσεων του αμοιβαίου 
κεφαλαίου γίνεται με διαμεσολαβητή επιχείρηση επεν-
δύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει 
την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 του Παραρ-
τήματος I του Τμήματος Α΄ του ίδιου νόμου, ή πιστωτικό 
ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη 
δημιουργία μερίδας αυτού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων 
(ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.».

Για το αμοιβαίο κεφαλαίο τηρείται σε πιστωτικό ίδρυ-
μα εγκατεστημένο στην Ελλάδα μοναδικός και απο-
κλειστικής χρήσης λογαριασμός για τις πράξεις πραγ-
ματοποίησης των επενδύσεών του και των μετέπειτα 
συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και 
την είσπραξη μερισμάτων. Κατά τη μεταφορά των προς 
επένδυση ποσών στον ανωτέρω λογαριασμό, ο διαχει-
ριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου δηλώνει στο πιστωτικό 
ίδρυμα τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων 
που σχετίζονται με αυτά.

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του πέμπτου εδα-
φίου, από τον παραπάνω λογαριασμό δεν εκταμιεύεται 
οποιοδήποτε ποσό και ο διαχειριστής υποχρεούται να 
επενδύει τα κεφάλαια σε κινητές αξίες του πρώτου εδα-
φίου, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού 
του τρίτου εδαφίου να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις 
εκατό (20%) της ονομαστικής αξίας των μεριδίων του 
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αμοιβαίου κεφαλαίου. Εκταμίευση ποσού από τον πα-
ραπάνω λογαριασμό επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο 
για πραγματοποίηση επένδυσης σύμφωνα με τον σκοπό 
του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάλυψη εξόδων διαχείρισης 
και διανομή μερισμάτων στους μεριδιούχους ή εξόφλη-
ση μεριδίων, με την προϋπόθεση ότι για πολίτες τρίτης 
χώρας ο μεριδιούχος έχει προσκομίσει στον διαχειριστή 
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης 6, 
στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση για την 
επικείμενη ρευστοποίηση της επένδυσης. 

Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης 
από τους μεριδιούχους και το αμοιβαίο κεφάλαιο πιστο-
ποιούνται με την ετήσια έκθεση του αμοιβαίου κεφα-
λαίου, καθώς και με βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον 
διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη συμμετοχή 
του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτό, από την επιχείρηση 
επενδύσεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, η οποία 
παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης 4 
του Παραρτήματος I του Τμήματος Α΄ του ιδίου νόμου 
ή το πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην 
Ελλάδα, που τηρεί το λογαριασμό χειριστή για την κί-
νηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και 
από το πιστωτικό ίδρυμα του τρίτου εδαφίου για την 
κίνηση του λογαριασμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, η 
αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τετρακοσίων 
χιλιάδων (400.000) ευρώ τουλάχιστον σε Οργανισμό 
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε 
ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον: (αα) το ύψος 
του ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ τουλάχιστον και (ββ) ο 
ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από 
την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας 
στην οποία εδρεύει.

Για τον ΟΕΕ τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστη-
μένο στην Ελλάδα μοναδικός και αποκλειστικής χρή-
σης λογαριασμός για την κίνηση των κεφαλαίων που 
αφορούν την πραγματοποίηση των επενδύσεων και την 
είσπραξη των ποσών από την εκμετάλλευση ή ρευστο-
ποίησή τους. Κατά τη μεταφορά των προς επένδυση 
ποσών στον ανωτέρω λογαριασμό, ο διαχειριστής του 
ΟΕΕ δηλώνει στο πιστωτικό ίδρυμα τα στοιχεία των με-
ριδιούχων και των μεριδίων που σχετίζονται με αυτά.

Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του τέταρτου 
εδαφίου, από τον παραπάνω λογαριασμό δεν εκταμιεύ-
εται οποιοδήποτε ποσό και ο διαχειριστής υποχρεούται 
να επενδύει τα κεφάλαια σε ακίνητη περιουσία στην Ελ-
λάδα, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του λογαριασμού 
του δεύτερου εδαφίου να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις 
εκατό (20%) της ονομαστικής αξίας των μεριδίων του 
ΟΕΕ. Εκταμίευση ποσού από τον παραπάνω λογαριασμό 
επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για πραγματοποίηση 
επένδυσης σύμφωνα με τον σκοπό του ΟΕΕ, κάλυψη 
εξόδων διαχείρισης και διανομή μερισμάτων στους μερι-
διούχους ή εξόφληση μεριδίων, με την προϋπόθεση ότι 
για πολίτες τρίτης χώρας ο μεριδιούχος έχει προσκομίσει 
στον διαχειριστή έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας της 

περίπτωσης 6, στο οποίο αυτή βεβαιώνει ότι έχει λάβει 
γνώση για την επικείμενη ρευστοποίηση της επένδυσης. 

Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης 
από τους μεριδιούχους και τον ΟΕΕ πιστοποιείται με έκ-
θεση του διαχειριστή του, που συνοδεύεται από έκθεση 
ορκωτών λογιστών για τη δραστηριότητα του ΟΕΕ, κα-
θώς και βεβαιώσεις που εκδίδονται από τον διαχειριστή 
του ΟΕΕ για τη συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε 
αυτόν και από το πιστωτικό ίδρυμα του δεύτερου εδαφί-
ου της για την κίνηση του λογαριασμού του ΟΕΕ. 

2. Με την απόφαση του τρίτου εδαφίου της παρα-
γράφου 12 του άρθρου 136 μπορεί να προστίθενται 
στις κατηγορίες επενδύσεων της περίπτωσης 1, περι-
πτώσεις που αφορούν τη συμμετοχή σε άλλες μορφές 
Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων. Ο Οργανισμός 
Εναλλακτικών Επενδύσεων πρέπει να έχει ως σκοπό να 
επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα και τόσο αυτός, όσο 
και ο διαχειριστής του να είναι αδειοδοτημένοι από την 
αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην 
οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης 
Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και να έχει συνά-
ψει διμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την 
Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

3. Στην περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης των 
υποπεριπτώσεων α΄ έως στ΄ της περίπτωσης 1 από νο-
μικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην 
Ελλάδα πολιτών τρίτης χώρας ως εξής:

α) για επένδυση ύψους ποσού τουλάχιστον ίσου με 
αυτό που ορίζεται κατά υποπερίπτωση στην περίπτωση 
1, η οποία πραγματοποιείται από ημεδαπό νομικό πρό-
σωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα 
σε πολίτη τρίτης χώρας εφόσον κατέχει το σύνολο των 
εταιρικών του μεριδίων,

β) για επένδυση που πραγματοποιείται από αλλοδα-
πό νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή 
στην Ελλάδα μέχρι τριών (3), αναλόγως του ύψους της 
επένδυσης, πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέτο-
χοι ή στελέχη του αλλοδαπού νομικού προσώπου. 

Με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρα-
γράφου 12 του άρθρου 136 καθορίζεται ο αριθμός των 
πολιτών τρίτων χωρών του προηγούμενου εδαφίου, ανα-
λόγως του ύψους της επένδυσης, το οποίο δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο από το διπλάσιο του ελάχιστου ποσού 
που ορίζεται κατά υποπερίπτωση στην περίπτωση 1. 

4. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνερ-
γασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζονται 
κατάλογοι στους οποίους περιλαμβάνονται, ύστερα από 
αίτησή τους, οι ΑΕΕΑΠ της υποπερίπτωσης β΄, οι Οργανι-
σμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της υποπερίπτωσης γ΄, 
τα Αμοιβαία Κεφάλαια της υποπερίπτωσης ζ΄ και οι Ορ-
γανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων της υποπερίπτωσης 
η΄ της περίπτωσης 1, που πληρούν τις κατά υποπερίπτω-
ση προϋποθέσεις. Οι ανωτέρω κατάλογοι αναρτώνται σε 
ιστοσελίδα που ορίζεται με την απόφαση του δευτέρου 
εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136. 
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Αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση της πραγμα-
τοποίησης και της διακράτησης των επενδύσεων της 
παρούσας παραγράφου είναι η Διεύθυνση Κεφαλαίων 
Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

5. Η αίτηση εισόδου στην Ελλάδα και τα δικαιολογη-
τικά που καθορίζονται με την απόφαση του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136, υπο-
βάλλονται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή του 
τόπου διαμονής του επενδυτή, μέσα στο επόμενο από 
την πραγματοποίηση της επένδυσης έτος. Η προξενική 
αρχή, μέσα σε έναν (1) μήνα από την παραλαβή τους, 
διαβιβάζει αυτά στην αρμόδια υπηρεσία του τελευταί-
ου εδαφίου της περίπτωσης 4, για την πιστοποίηση της 
πραγματοποίησης και της διακράτησης της επένδυσης. 
Η ανωτέρω υπηρεσία, εξετάζει τα δικαιολογητικά που 
έχουν υποβληθεί και διαβιβάζει, μέσα σε έναν (1) μήνα 
από την παραλαβή τους, στην προξενική αρχή σχετική 
πιστοποίηση προκειμένου να χορηγηθεί η εθνική θε-
ώρηση εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική 
κατάθεση.».

6. Στον πολίτη τρίτης χώρας, που έχει λάβει εθνική 
θεώρηση εισόδου ως επενδυτής της παρούσας παρα-
γράφου, εφόσον προσκομίσει πρόσφατη πιστοποίηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας για τη διακράτηση της επέν-
δυσης και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 136, χορηγείται, με απόφαση 
του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, άδεια δια-
μονής, πενταετούς διάρκειας, η οποία ανανεώνεται για 
ίσο χρονικό διάστημα κάθε φορά, εφόσον πιστοποιείται 
η διακράτηση της συγκεκριμένης επένδυσης και πλη-
ρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας. 

Αρμόδια για την εξέταση της αίτησης και την έκδοση 
απόφασης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής 
σε πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν πραγματοποιήσει 
επένδυση της παρούσας παραγράφου, είναι η Διεύθυνση 
Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής. 

Η άδεια διαμονής ανακαλείται ή δεν ανανεώνεται 
εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορή-
γησής της.

7. Στην άδεια διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών ως 
επενδυτών της παρούσας παραγράφου αναγράφεται 
«Άδεια διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική 
κατάθεση» και στο πεδίο «Παρατηρήσεις» η συγκεκρι-
μένη κατηγορία επένδυσης της περίπτωσης 1. 

8. Οι πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατά-
ξεις του παρούσας παρ. μπορούν, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 70, να συνο-
δεύονται και από τα μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα 
με την περίπτωση 5 της παραγράφου Α΄.

9. Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με 
την παρούσα παρ. δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβα-
σης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.».

δ) Η παράγραφος Γ΄ αναριθμείται σε παράγραφο Δ΄ 
και αντικαθίσταται ως εξής: 

«Δ.1. Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόμιμα 
στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμέ-
νουν νόμιμα στη χώρα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέ-
σεις των παραγράφων Α΄ ή Β΄ ή Γ΄, δεν υποχρεούνται να 

εγκαταλείψουν την Ελληνική Επικράτεια προκειμένου να 
υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους αυτές. 

2. Πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει νόμιμα 
στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμέ-
νουν νόμιμα στη χώρα, μπορούν να υποβάλουν στη 
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Μεταναστευτικής Πολιτικής αίτηση για χαρακτηρι-
σμό επένδυσης της παραγράφου Α΄ ή για πιστοποίηση 
πραγματοποίησης και διακράτησης επένδυσης της πα-
ραγράφου Γ΄, που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά 
που ορίζονται, κατά περίπτωση, στην απόφαση του 
πρώτου ή δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 12 του 
άρθρου 136. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπη-
ρεσία προκειμένου να εισηγηθεί, κατά περίπτωση, για το 
χαρακτηρισμό ή την πραγματοποίηση και διακράτηση 
της επένδυσης όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 
της παραγράφου Α΄ και 4 της παραγράφου Γ΄.

3. Η υπηρεσία που εισηγείται για την επένδυση, σύμ-
φωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους Α΄ και Γ΄, 
είναι αρμόδια για την παρακολούθησή της μετά τη χορή-
γηση της άδειας διαμονής και ενημερώνει το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής για κάθε μεταβολή. Για τον 
σκοπό αυτόν, οι επενδυτές των παραγράφων Α΄ και Γ΄ 
υποχρεούνται να υποβάλλουν, κατά το πρώτο δίμηνο 
κάθε έτους ή όποτε άλλοτε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, τα σχετικά δικαιολογητικά που καθορίζονται, 
κατά περίπτωση, στην απόφαση του πρώτου ή δευτέρου 
εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 136.».

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 136 αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«12. Με απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών, 
καθορίζεται το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος επένδυσης 
και λοιπά χαρακτηριστικά της επένδυσης για την υπα-
γωγή στις διατάξεις της παραγράφου Α΄ του άρθρου 16, 
όπως ορίζεται στην περίπτωση 9 της ίδιας παραγράφου, 
ο αριθμός αδειών αναλόγως του ύψους της επένδυσης 
που πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο 
και ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής σε πολίτες 
τρίτων χωρών για την υλοποίηση και τη λειτουργία της 
επένδυσης, αναλόγως του ύψους της, κατ΄ εφαρμογή 
του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της υποπερίπτωσης α΄ 
της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 16, 
τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση της περί-
πτωσης 3 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 16, ο τρόπος 
παρακολούθησης της τήρησης των όρων και των προϋ-
ποθέσεων όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα, 
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της 
παραγράφου Α΄ του άρθρου 16. 

Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα δικαιολογητικά 
που συνοδεύουν την αίτηση της περίπτωσης 5 της πα-
ραγράφου Γ΄ του άρθρου 16, ο αριθμός αδειών αναλό-
γως του ύψους της επένδυσης που πραγματοποιείται 
από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, κατ΄ εφαρμογή της 
υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 3 της παραγράφου 
Γ΄ του άρθρου 16, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν 
την αίτηση, η διαδικασία κατάρτισης των καταλόγων 
και η ιστοσελίδα ενημέρωσης των ενδιαφερομένων της 
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περίπτωσης 4 της παραγράφου Γ΄ του ίδιου άρθρου, 
τα δικαιολογητικά και ο τρόπος παρακολούθησης της 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων αναφορικά 
με την επένδυση, κατ΄ εφαρμογή της περίπτωσης 3 της 
παραγράφου Δ΄ του άρθρου 16, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παραγράφου Γ΄ του 
άρθρου 16.

Με απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολι-
τικής και Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να προστί-
θενται στις κατηγορίες επενδύσεων της περίπτωσης 1 
της παραγράφου Γ΄ του άρθρου 16 περιπτώσεις που 
αφορούν τη συμμετοχή σε άλλες μορφές Οργανισμών 
Εναλλακτικών Επενδύσεων, όπως ορίζεται στην περί-
πτωση 2 της παραγράφου Γ΄ του ίδιου άρθρου, και να 
τίθενται οι, κατά περίπτωση, όροι και οι προϋποθέσεις.».

3. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 
αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
του ν. 4375/2016 καταργείται. 

Άρθρο 43

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 

(Α΄ 147)

1. Μετά το άρθρο 32 προστίθεται άρθρο 32Α ως εξής: 

«Άρθρο 32Α
Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρ-

θρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση 
α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, 
οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32: 

α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν 
προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περί-
πτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6, 

β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμ-
φωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ή 

γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλα-
γής στην περίπτωση προμηθειών που είναι εισηγμένες 
και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμ-
φωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4. 

Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλη-
σης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών 
μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της 
σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγού-
μενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το 
οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και ειση-
γείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που 
ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.».

2.α. Στο τέλος του άρθρου 33 προστίθεται παράγρα-
φος 11 ως εξής: 

«11. Σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες για το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διατάξεις, υπόκεινται η πρώτη σύμβαση ανεξαρτήτως 
αξίας αυτής, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία του 

Δυναμικού Συστήματος Αγορών υπερβαίνει τα εκάστοτε 
ισχύοντα όρια, καθώς και κάθε επιμέρους σύμβαση εφό-
σον υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.».

β. Η περίπτωση α΄ ισχύει και για τα δυναμικά συστή-
ματα που είναι σε εξέλιξη κατά τη δημοσίευση του πα-
ρόντος.

3.α. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 
38 αντικαθίσταται ως εξής: 

«ε. το χρηματικό ένταλμα ή κάθε άλλο παραστατικό 
που αντιστοιχεί σε αυτό για τους φορείς που δεν εμπί-
πτουν στον ν. 4270/2014 (A΄143).».

β. Δαπάνες συμβάσεων που είχαν γίνει μέχρι την ισχύ 
του παρόντος με αναρτήσεις χρηματικών ενταλμάτων 
ή άλλων παραστατικών θεωρούνται έγκυρες. 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 39 αναδιατυπώνεται 
ως εξής: 

«9. Οι συμφωνίες - πλαίσιο αποστέλλονται για προλη-
πτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες 
διατάξεις, ενώ οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις μόνο 
εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε 
ισχύοντα όρια.».

5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
72 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 

α. στο πρώτο εδάφιο μετά τη φράση «της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης» προστίθεται η φράση «μη συνυπο-
λογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτα-
σης της σύμβασης», 

β. στην υποπερίπτωση αα΄ οι λέξεις «άσκησης προ-
σφυγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «άσκησης ενδι-
κοφανούς προσφυγής»,

γ. στην υποπερίπτωση ββ΄ οι λέξεις «ασφαλιστικών 
μέτρων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ενδίκων βοη-
θημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας»,

δ. στο τελευταίο εδάφιο η φράση «στην περίπτωση» 
αντικαθίσταται από τη φράση «στις κάτωθι περιπτώσεις: 
α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανα-
νέωσης αυτής και β).».

6. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 79Α προστίθε-
ται παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Το ΕΕΕΣ ή το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπο-
γράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.».

7.α. Στο άρθρο 80 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις:
αα. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδει-

ξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία 
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73:

α) για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την 
προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, 
όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύ-
ναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστι-
κή ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα 
πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73,


