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Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Τροποποίηση του ν. 4608/2019 (A΄ 66) 

(Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων 

και άλλες διατάξεις)

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«ε) «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύ-
σεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α΄ 232) που 
έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και οι 
επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α΄ 144) για 
τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - 
Projects of Common Interest (PCI).».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 11 
του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Για τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας της 
περίπτωσης β΄ και της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτω-
σης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος 
επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται 
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ΄ 
του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ορίζεται σε 
0.6.».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, για την 
έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας ή έγκρι-
σης για την εκτέλεση των έργων, την εγκατάσταση ή 
λειτουργία Στρατηγικής Επένδυσης, συμπεριλαμβανο-
μένων των χωροταξικών αδειών, ορίζεται προθεσμία 
σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. Ειδικά για 
την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) Στρατηγικής Επένδυσης, η προθεσμία της υπο-
περίπτωσης δδ) της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 
του άρθρου 3 και η προθεσμία της περίπτωσης δ) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 μειώ-
νεται σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες. Οι προθεσμίες 
αυτές εκκινούν από την υποβολή από τον φορέα της 
επένδυσης στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύ-
σεων (ΓΔΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
του σχετικού φακέλου για έκαστη απαιτούμενη άδεια ή 
έγκριση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην ως 
άνω προθεσμία δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος προσκό-
μισης των ζητούμενων από τη Διοίκηση συμπληρωμα-
τικών στοιχείων.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 4608/2019 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προ-
θεσμίας της παραγράφου 1, η αρμοδιότητα έκδοσης 
κάθε άδειας μεταφέρεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, ο οποίος, μετά από εισήγηση της Γενικής 
Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βεβαιώ-
νει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, και είτε 
αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας 
υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κεί-
μενες διατάξεις, είτε αιτιολογημένα την απορρίπτει εντός 
προθεσμίας ενός (1) μηνός.».

5. Στο άρθρο 13 του ν. 4608/2016 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:

«7. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας της παρα-
γράφου 1 ή η μη εμπρόθεσμη αποστολή από τις περιφε-
ρειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρμόδια αδειοδο-
τούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 συνιστά επιβαρυντική 
περίσταση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 109 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για την επιβολή 
πειθαρχικής ποινής τόσο στον αρμόδιο υπάλληλο όσο 
και στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνω-
μοδοτικής υπηρεσίας, ο οποίος ορίζεται εκ του νόμου 
ως το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.

6. Στο άρθρο 19 του ν. 4608/2019 προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«6. Ως προς την υπαγωγή επενδυτικής πρότασης σε 
μια από τις κατηγορίες του άρθρου 10 και τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού αυτής ως Στρατη-
γικής Επένδυσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύ-
ουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής 
και αποκλείεται η αναδρομική ισχύς μεταγενέστερων 
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«1α. Η εκλογή για την ανάδειξη των αιρετών μελών των 
οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), 
διενεργείται κάθε τέταρτο έτος.

β. Η εκλογή της περίπτωσης α΄της παρούσας παραγρά-
φου, διενεργείται εντός του μηνός Μαΐου και ημέρα Κυ-
ριακή, η οποία καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.). 

γ. Η εκλογή ενεργείται ταυτόχρονα:
γα) στις έδρες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της 

Χώρας,
γβ) στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε., 

εφόσον αυτά δεν εδρεύουν στην πρωτεύουσα της αντί-
στοιχης Περιφερειακής Ενότητας,

γγ) στις έδρες Δήμων σε απομακρυσμένες ηπειρωτικές 
περιοχές που απέχουν άνω των 100 χιλιομέτρων από 
την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, που ανήκουν και 
έχουν εγγεγραμμένα τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά 
Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με βεβαίωση της Υπηρεσίας 
του Τ.Ε.Ε., που εκδίδεται δύο (2) ημέρες πριν την προκή-
ρυξη των εκλογών και

γδ) σε νησιωτικές περιοχές που έχουν εγγεγραμμένα 
τουλάχιστον πενήντα (50) Τακτικά Μέλη του Τ.Ε.Ε., σύμ-
φωνα με βεβαίωση της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε., που εκδί-
δεται δύο (2) ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών. 
Κάθε μέλος μπορεί να ψηφίζει στον τόπο που βρίσκεται 
την ημέρα της εκλογής.».

2. Οι ως άνω περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 16 του π.δ. της 27.11/14.12.1926 τίθενται 
σε ισχύ την 1.1.2020.

Άρθρο 224

Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Σύστημα Αδειοδοτήσεων

1. Αναπτύσσεται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδει-
οδοτήσεων (στο εξής: Σύστημα), μέσω του οποίου χο-
ρηγούνται οι πάσης φύσεως άδειες όλων των δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων. Μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Συστήματος Αδειοδοτήσεων χορηγούνται άδειες δημο-
σίων και ιδιωτικών έργων, όπως προσδιορίζονται με κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.

2. Η πρόσβαση στο Σύστημα γίνεται σύμφωνα με το 
Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης σε κρυπτογραφημένη και ασφαλή σύνδεση, από 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, το νομικό πρόσωπο δημο-
σίου δικαίου της παραγράφου 6 και τους αιτούντες και 
τους νομίμους εκπροσώπους αυτών, τηρουμένων των 
κείμενων διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων. Λαμβάνεται μέριμνα για τη διασύνδεση του 
Συστήματος με το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, για τα 
έργα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του 
τελευταίου.

3. Από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του 
Συστήματος που καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του 
παρόντος, το σύνολο των απαιτούμενων αδειών δημο-
σίων και ιδιωτικών έργων χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω 
του Συστήματος.

4. Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, η αφετηρία της 
οποίας καθορίζεται κατά την παράγραφο 7 του παρό-
ντος, οι αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες, όπως 

επίσης οι εξουσιοδοτημένοι από τους δικαιούχους μη-
χανικοί καταχωρούν στο Σύστημα ψηφιακά αρχεία των 
υφιστάμενων αδειών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. 
Άδειες που χορηγούνται μετά από την έναρξη της ανω-
τέρω προθεσμίας καταχωρούνται υποχρεωτικά στο Σύ-
στημα, σε μορφή ψηφιακών αρχείων, εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από τη χορήγησή τους. Σε περίπτω-
ση που απαιτηθεί η τροποποίηση της άδειας στο πλαίσιο 
των επιμέρους ελέγχων των αρμόδιων Υπηρεσιών, τα 
σχετικά αρχεία επανυποβάλλονται τροποποιημένα εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

5. Στο Σύστημα περιλαμβάνεται, πέραν των αδειών 
της παραγράφου 1 του παρόντος:

α) τα αποτελέσματα των τακτικών και έκτακτων ελέγ-
χων τήρησης της κείμενης νομοθεσίας και β) κάθε απα-
ραίτητο συνοδευτικό στοιχείο των αδειών σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

6. Αρμόδιος για το σύνολο των αναγκαίων ζητημάτων 
για την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ανάπτυξη, λειτουργία, 
συντήρηση και αναβάθμιση του Συστήματος δύναται 
να ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
με σχετική εμπειρία.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων:

α) Δύναται να καθορίζεται η οικονομική συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων φυσικών και νομικών προσώ-
πων στη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και όλες 
οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή 
του παρόντος.

β) Καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας 
του Συστήματος κατά την παράγραφο 3, όπως επίσης η 
ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας της παραγράφου 4 
του παρόντος.

Άρθρο 225

Διατάξεις για Επιμελητήρια

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου 
187 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) τροποποιείται ως εξής: 
«18. Μέχρι τις 31.1.2020 ολοκληρώνεται η μεταφορά των 
εταιρειών της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρό-
ντος, των οποίων το Γ.Ε.ΜΗ. δεν τηρείται στη Διεύθυνση 
Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.».

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 96 του 
ν. 4497/2017 (Α΄ 171) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου παρατεί-
νονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, αναδρομικά από 
την 30ή Ιουνίου 2019».

Άρθρο 226

Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

Η παράγραφος 2 του άρθρου 20Β του ν. 4251/2014 
(Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το 
χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό 
μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 
ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως 
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αυτή προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις 
μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, 
καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) 
ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς έως και 
την υπογραφή του αντίστοιχου οριστικού συμβολαίου.

Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται 
στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λο-
γαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε 
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με με-
ταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του 
ν. 4537/2018 (Α΄ 84), ή μέσω POS εγκατεστημένου από 
πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ο οποίος λειτουργεί στην 
Ελλάδα, με χρέωση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής 
κάρτας του αγοραστή, σε λογαριασμό πληρωμών του δι-
καιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, 
κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ο 
οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Οι ως άνω τρόποι πλη-
ρωμής δύνανται να πραγματοποιηθούν και από σύζυγο 
ή/και από συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ 
βαθμού του αγοραστή.

Όλες οι ανωτέρω διατάξεις καταλαμβάνουν και τις κα-
ταβολές που έχουν λάβει χώρα με τους ως άνω τρόπους 
πληρωμής από 1.1.2017 μέχρι σήμερα. Όλα τα ειδικό-
τερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμ-
βανομένων ιδίως των στοιχείων ταυτοποίησης πωλητή, 
αγοραστή, και τυχόν τρίτου πληρωτή, του αριθμού λο-
γαριασμών πληρωμών του πληρωτή, της διεύθυνσής 
του, του επίσημου αριθμού προσωπικού εγγράφου 
του, του αναγνωριστικού αριθμού του πληρωτή ή της 
ημερομηνίας και του τόπου γέννησής του, του τρόπου 
πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών 
χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, 
καθώς και υπεύθυνης δήλωσης του αγοραστή για τη 
συζυγική σχέση ή τη συγγένεια με τυχόν τρίτο πληρωτή, 
πρέπει να δηλώνονται και να υποβάλλονται υπευθύνως 
από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος 
το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται 
σε αυτό.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Οικονομικών, το ύψος της ως άνω ακί-
νητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, καθώς 
και να καταρτίζονται κατάλογοι περιοχών της επικρά-
τειας, με τουλάχιστον πενταετή διάρκεια, για τις οποίες 
δύναται να ισχύει διαφοροποίηση ως προς το ύψος της 
επένδυσης της άνω παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη 
στοιχεία, όπως η αναπτυξιακή στόχευση, η τουριστική 
ανάπτυξη, η γεωγραφική θέση, καθώς και οι εμπορικές 
ή αντικειμενικές αξίες των ευρισκόμενων στις περιοχές 
αυτές ακινήτων και να ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέ-
ρεια για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.».

Άρθρο 227

Τροποποίηση του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 55 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), προστίθεται νέο εδά-
φιο ως εξής:

«Ειδικά για τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύ-
σεων (ΠΔΕ) του έτους 2020, οι πιστώσεις ψηφίζονται 
συγκεντρωτικά στη μείζονα κατηγορία «πιστώσεις υπό 
κατανομή» σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα.».

Άρθρο 228

Τροποποιήσεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 4314/2014 
(Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης είναι ο 
Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Περιφερειάρχης που 
εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ.».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
42 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται με νέα εδά-
φια ως εξής:

«Οι Διαχειριστικές Αρχές των άρθρων 5 και 7 του 
παρόντος νόμου δύναται να αναλάβουν, επιπλέον των 
αρμοδιοτήτων που ασκούν στο πλαίσιο του παρόντος 
νόμου, τις αρμοδιότητες της προ-αξιολόγησης, παρακο-
λούθησης και διαχείρισης έργων / δράσεων του μηχα-
νισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», όπως 
ορίζονται στην παράγραφο Δ΄ του άρθρου 3 της υπ’ 
αριθμ. 38382/2019 (Β΄ 1387) απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες 
κατανέμονται από τον/την προϊστάμενο/η της Διαχειρι-
στικής Αρχής στις υφιστάμενες Μονάδες της αντίστοιχα 
με τις αρμοδιότητες που ήδη ασκούν στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ 2014-2020.».

Άρθρο 229

Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής 

λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α.

1. Τα άρθρα 186, 187 και 188 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) 
καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και επαναφέρονται 
σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 
του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και των άρθρων 259 και 260 του 
ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή 
τους από τον ν. 4555/2018.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπί-
τι» και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των 
απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρε-
σιών παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 30.9.2020. 
Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι» καλύπτεται από πιστώσεις που εγ-
γράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών. Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και 
οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορί-
ζονται σε προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται 
μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής 
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

3. Η αληθής έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 
του άρθρου 16 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) είναι ότι: α) οι 
αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. δεν εξαιρούνται 
από το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 
(Α΄ 147) και του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 
ως προς το τακτικό τους προσωπικό, β) σε περίπτωση 
λύσης ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών δεν έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
15 του ν. 4483/2017 και γ) καταλαμβάνονται και όσες 
αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. λειτουργούσαν 
κατά την έναρξη ισχύος της.

4. Στο τέλος του άρθρου 77 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208) 
η φράση «μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019» αντικαθίσταται 
από τη φράση «μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019».


