
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4990 

Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιά-

σεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδη-

γίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 

(L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/1937 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥ-
ΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑ-

ΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 3: Ορισμοί
Άρθρο 4: Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 5: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 6: Προσωπικό πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 7: Προϋποθέσεις για την προστασία των ανα-

φερόντων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 8: Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύ-

λων αναφοράς στον δημόσιο τομέα
Άρθρο 9: Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύ-

λων αναφοράς στον ιδιωτικό τομέα
Άρθρο 10: Διαδικασία εσωτερικής υποβολής, παραλα-

βής και παρακολούθησης αναφοράς και αρμοδιότητες 
του Υ.Π.Π.A.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 11: Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικός 

δίαυλος αναφοράς - Αρμοδιότητες
Άρθρο 12: Διαδικασία υποβολής εξωτερικής αναφο-

ράς, πληροφορίες και παρακολούθηση της αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
Άρθρο 13: Προϋποθέσεις προστασίας προσώπων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑ-

ΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Άρθρο 14: Υποχρέωση εμπιστευτικότητας
Άρθρο 15: Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα-

ρακτήρα
Άρθρο 16: Τήρηση αρχείων των αναφορών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 17: Απαγόρευση αντιποίνων
Άρθρο 18: Μέτρα για την προστασία έναντι αντιποίνων
Άρθρο 19: Μέτρα στήριξης
Άρθρο 20: Επανορθωτικά μέτρα
Άρθρο 21: Μέτρα για την προστασία των αναφερό-

μενων
Άρθρο 22: Απαγόρευση παραίτησης από δικαιώματα 

και μέσα έννομης προστασίας
Άρθρο 23: Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ-

ΡΟΥΣ Α’
Άρθρο 24: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙ-

ΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣ-

ΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)
Άρθρο 26: Απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Οι-

κονομικών στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. - Αντικατάσταση άρθρου 43 
ν. 4745/2020

Άρθρο 27: Δυνατότητα επιχορήγησης της εταιρείας 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τη 
διενέργεια μελετών και την προμήθεια εξοπλισμού - 
Τροποποίηση περ. (αα) υποπαρ. 2.2. παρ. 2 άρθρου 132 
ν. 4199/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣ-

ΤΗΡΙΑ
Άρθρο 28: Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Κώδικα Διοι-

κητικής Δικονομίας ως προς τις επιδόσεις στη διαδικασία 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας - Τροποποίηση 
άρθρου 40 π.δ. 18/1989

Άρθρο 29: Ηλεκτρονικές επιδόσεις προς το Νομικό 
Συμβούλιο του Κράτους  - Τροποποίηση παρ.  7 άρ-
θρου 21 π.δ. 18/1989

Άρθρο 30: Έκθεση επίδοσης σε περίπτωση ηλεκτρο-
νικής κοινοποίησης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 44 
και παρ. 6 άρθρου 48 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 31: Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού - Τροποποίηση άρθρου 9 
ν. 4491/2017

Άρθρο 32: Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου κατά του 
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας - Τροποποίηση άρ-
θρου 16 ν. 4356/2015

Άρθρο 33: Επανακαθορισμός των δικαιούχων, των 
αποζημιώσεων και των αμοιβών που καταβάλλονται 
από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τροπο-
ποίηση παρ. 1 άρθρου 52 ν. 4871/2021

Άρθρο 34: Νομοθετική εξουσιοδότηση για την κάλυψη 
δαπανών σχετικά με την εισαγωγική εκπαίδευση στη 
Σχολή Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποίηση παρ. 7 
άρθρου 59 ν. 4963/2022

Άρθρο 35: Ορισμός Προϊσταμένων Γραμματειών των 
δικαστικών υπηρεσιών της χώρας ως δευτερευόντων 
διατακτών

Άρθρο 36: Διάρκεια θητείας του Εθνικού Μέλους της 
EUROJUST και του βοηθού αυτού - Τροποποίηση άρ-
θρου 52 ν. 4689/2020

Άρθρο 37: Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης

Άρθρο 38: Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων 
του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδι-
κών Δ’ τάξης

Άρθρο 39: Παράταση προθεσμίας διόρθωσης των αρ-
χικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτη-
ματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 - 
Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥ-
ΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 40: Διασφάλιση της επάρκειας και της επαρκούς 
σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν στο παρα-
τηρητήριο τιμών προϊόντων «Καλάθι του νοικοκυριού» - 
Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 87 του ν. 4986/2022

Άρθρο 41: Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότη-
τας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού και Υπο-
στήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης

Άρθρο 42: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Ίδρυμα 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης για την κάλυψη λειτουρ-
γικών δαπανών των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων

Άρθρο 43: Εξόφληση τιμολογίων για συμβάσεις ανά-
θεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι την 31η Δε-
κεμβρίου 2022

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑΒΙΑ-

ΣΕΙΣ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
(ΕΕ) 2019/1937 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 

Σκοπός 

(άρθρο 1 της Οδηγίας)

Σκοπός του παρόντος είναι η διασφάλιση ενός ολο-
κληρωμένου πλαισίου προστασίας των προσώπων που 
αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και η εν-
σωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 
2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που ανα-
φέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (L 305).

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η ίδρυση ενός 
συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής αναφοράς 
παραβιάσεων ενωσιακού δικαίου, η προστασία των 
προσώπων που αναφέρουν τις εν λόγω παραβιάσεις, 
η οργάνωση της διαδικασίας υποβολής, παραλαβής 
και παρακολούθησης των αναφορών και οι κυρώσεις 
που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης του πα-
ρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 3

Ορισμοί

(άρθρο 5 της Οδηγίας)

Στον παρόντα, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή μέσω ηλε-

κτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών, σχετικά 
με παραβιάσεις του παρόντος.

α) «Εσωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών 
σχετικά με παραβιάσεις προς τον Υπεύθυνο Παραλαβής 
και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) μιας νομικής 
οντότητας του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

β) «Εξωτερική αναφορά»: η προφορική ή γραπτή ή 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχή πληροφοριών 
σχετικά με παραβιάσεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας 
(Ε.Α.Δ.).

2. «Αναφερόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 
οποίο κατονομάζεται στην εσωτερική ή εξωτερική ανα-
φορά ή στη δημόσια αποκάλυψη ως πρόσωπο στο οποίο 
αποδίδεται η παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσω-
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πο στο οποίο αποδίδεται η παραβίαση που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

3. «Αναφέρων»: το φυσικό πρόσωπο, που προβαίνει 
σε εσωτερική ή εξωτερική αναφορά ή σε δημόσια απο-
κάλυψη, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με παραβι-
άσεις, τις οποίες απέκτησε στο πλαίσιο των εργασιακών 
δραστηριοτήτων του.

4. «Αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη 
ή παράλειψη, η οποία συμβαίνει εντός του εργασιακού 
πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιο-
λόγητη ζημία στον αναφέροντα, ή να τον θέσει σε μειο-
νεκτική θέση, και συνδέεται με εσωτερική ή εξωτερική 
αναφορά ή δημόσια αποκάλυψη.

5. «Βάσιμοι λόγοι»: η δικαιολογημένη πεποίθηση προ-
σώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία 
με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει εί-
ναι αληθείς και συνιστούν παραβίαση του ενωσιακού δι-
καίου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

6. «Δημόσια αποκάλυψη»: η απευθείας διάθεση πλη-
ροφοριών στο κοινό σχετικά με παραβιάσεις.

7. «Διαμεσολαβητής»: φυσικό πρόσωπο που βοηθά 
τον αναφέροντα στη διαδικασία αναφοράς εντός του 
εργασιακού πλαισίου, η συνδρομή του οποίου πρέπει 
να είναι εμπιστευτική.

8. «Ενέργειες παρακολούθησης»: οποιαδήποτε πράξη 
διενεργεί ο αποδέκτης αναφοράς ή οποιαδήποτε αρχή ή 
φορέας, στους οποίους παραπέμπεται η αναφορά λόγω 
αρμοδιότητας, με σκοπό την αξιολόγηση της ακρίβειας 
των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αναφορά 
και την αντιμετώπιση της αναφερόμενης παραβίασης, 
όπως εσωτερική διερεύνηση, έρευνα, δίωξη, αγωγή για 
ανάκτηση κονδυλίων ή περάτωση της διαδικασίας.

9. «Ενημέρωση»: η παροχή ενημέρωσης στους ανα-
φέροντες για τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν ή 
έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης και για 
τους λόγους αυτής.

10. «Εργασιακό πλαίσιο»: τρέχουσες, παλαιότερες ή 
προσδοκώμενες εργασιακές δραστηριότητες στον δη-
μόσιο ή ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της φύσης των εν 
λόγω δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων τα πρόσωπα 
αποκτούν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις και στο 
πλαίσιο των οποίων τα εν λόγω πρόσωπα υπάρχει πιθα-
νότητα να υποστούν αντίποινα αν τις αναφέρουν.

11. «Παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι 
παράνομες κατά το ενωσιακό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο 
αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού δι-
καίου που εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος.

12. «Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφο-
ρίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά 
με παραβιάσεις, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ 
πιθανόν να διαπραχθούν στον οργανισμό στον οποίο ερ-
γάζεται, έχει εργαστεί ή πρόκειται να εργαστεί ή βρίσκεται 
σε διαπραγματεύσεις για να εργαστεί ο αναφέρων ή σε 
άλλους φορείς με τους οποίους ο αναφέρων είχε επαφή 
μέσω της εργασίας του ή επ’ ευκαιρία αυτής, καθώς και πλη-
ροφορίες σχετικά με απόπειρες απόκρυψης παραβιάσεων.

13. «Φορείς δημόσιου τομέα»: οι φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα εκτός αυ-
τής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι εκτός αυτής 
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου 
Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), καθώς και τα όργανα και οι 
οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14. «Φορείς ιδιωτικού τομέα»: οι φορείς που δεν ανή-
κουν στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζονται στην περ. 13, 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Άρθρο 4

Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής

(άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας) 

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται για την προ-
στασία προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν:

α) παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος, στους τομείς:

αα) των δημόσιων συμβάσεων,
αβ) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων 

και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποί-
ησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

αγ) της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊ-
όντων,

αδ) της ασφάλειας των μεταφορών,
αε) της προστασίας του περιβάλλοντος,
αστ) της προστασίας από την ακτινοβολία και της πυ-

ρηνικής ασφάλειας,
αζ) της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών, 

καθώς και της υγείας και της καλής μεταχείρισης των 
ζώων,

αη) της δημόσιας υγείας,
αθ) της προστασίας των καταναλωτών,
αι) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομέ-

νων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας 
των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

β) παραβιάσεις που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα 
της Ένωσης του άρθρου 325 της Συνθήκης για τη Λει-
τουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και τα ειδικό-
τερα οριζόμενα στα σχετικά ενωσιακά μέτρα,

γ) παραβιάσεις που σχετίζονται με την εσωτερική αγο-
ρά, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 26 της 
Σ.Λ.Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των 
κανόνων της Ένωσης περί ανταγωνισμού και κρατικών 
ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην 
εσωτερική αγορά σχετικά με πράξεις που παραβαίνουν 
τους κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή δια-
κανονισμούς, σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση 
φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντι-
κείμενο ή τον σκοπό της εφαρμοστέας νομοθεσίας περί 
φορολογίας εταιρειών.

Άρθρο 5

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

(άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας)

1. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται για την προστασία 
προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις που άπτονται 
ζητημάτων άμυνας ή ασφάλειας, με την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στις υποπερ. αα), αδ) και αστ) της περ. α) του 
άρθρου 4.
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2. Ο παρών δεν θίγει την εφαρμογή διατάξεων σχετικά 
με:

α) την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών,
β) την προστασία του δικηγορικού και του ιατρικού 

απορρήτου,
γ) το απόρρητο των δικαστικών διασκέψεων ή άλλων 

διαδικασιών που από την κείμενη νομοθεσία ορίζονται 
ως απόρρητες,

δ) τους κανόνες ποινικής δικονομίας,
ε) την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

που αφορούν στην παροχή συμβουλών από τους εκ-
προσώπους τους ή τις συνδικαλιστικές ενώσεις τους, 
καθώς και την προστασία έναντι κάθε αδικαιολόγητου 
επιζήμιου μέτρου, η οποία απορρέει από τις εν λόγω 
διαβουλεύσεις, καθώς και την αυτονομία των κοινωνικών 
εταίρων και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συλλογικές 
συμβάσεις, χωρίς να θίγεται το επίπεδο προστασίας που 
παρέχεται από τον παρόντα.

3. Ο παρών νόμος δεν εφαρμόζεται στις τομεακές 
πράξεις της Ένωσης του Μέρους II του Παραρτήματος, 
για τις οποίες ισχύουν ειδικοί κανόνες περί αναφοράς 
παραβιάσεων. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται 
στον βαθμό που ένα ζήτημα δεν ρυθμίζεται υποχρεωτικά 
στις εν λόγω τομεακές πράξεις της Ένωσης.

Άρθρο 6

Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

(άρθρο 4 της Οδηγίας)

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται:
α) σε όσους απασχολούνται στον δημόσιο ή τον ιδιωτι-

κό τομέα και έχουν αποκτήσει, στο πλαίσιο της εργασίας 
τους, πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες 
αναφέρουν και ιδίως:

αα) στους εργαζομένους, δηλαδή σε όσους παρέχουν 
σε άλλο πρόσωπο και υπό τις οδηγίες του υπηρεσίες 
για τις οποίες λαμβάνουν αμοιβή, ανεξάρτητα από το 
αν η απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή 
εποχιακή, ή αν είναι αποσπασμένοι από άλλον φορέα. 
Στην έννοια του «εργαζομένου» περιλαμβάνονται και 
οι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι εργαζόμενοι στον 
δημόσιο τομέα με οποιουδήποτε είδους σχέση εργασίας 
ή απασχόληση,

αβ) στους μη μισθωτούς, στους αυτοαπασχολουμέ-
νους ή συμβούλους ή στους εργαζομένους κατ’ οίκον,

αγ) στους μετόχους και τα πρόσωπα που ανήκουν στο 
διοικητικό, διαχειριστικό ή εποπτικό όργανο μιας επι-
χείρησης, περιλαμβανομένων μη εκτελεστικών μελών, 
καθώς και εθελοντών και αμειβόμενων ή μη αμειβόμε-
νων ασκουμένων,

αδ) σε οποιαδήποτε πρόσωπα εργάζονται υπό την 
εποπτεία και τις οδηγίες αναδόχων, υπεργολάβων και 
προμηθευτών,

β) σε πρόσωπα που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν δη-
μόσια πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις που έχουν 
αποκτηθεί στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, η οποία έχει 
λήξει για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης 
της συνταξιοδότησης, καθώς και σε αναφέροντες των 
οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε 
περιπτώσεις που πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις 

έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρό-
σληψης ή σε άλλο στάδιο διαπραγμάτευσης πριν από τη 
σύναψη σύμβασης.

2. Τα μέτρα για την προστασία των αναφερόντων που 
προβλέπονται στο Κεφάλαιο Ε’ εφαρμόζονται, επίσης, 
κατά περίπτωση, σε:

α) διαμεσολαβητές,
β) τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με τους αναφέροντες 

και μπορεί να υποστούν αντίποινα σε εργασιακό πλαίσιο, 
όπως συνάδελφοι ή συγγενείς των αναφερόντων, και

γ) προσωπικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα συμφε-
ρόντων των αναφερόντων, ή για τις οποίες εργάζονται, ή 
με τις οποίες συνδέονται με άλλον τρόπο με εργασιακή 
σχέση.

Άρθρο 7

Προϋποθέσεις για την προστασία των 

αναφερόντων (άρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Οι αναφέροντες παραβιάσεις δικαιούνται προστα-
σίας, εφόσον, κατά τον χρόνο της αναφοράς είχαν βά-
σιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά 
με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς και εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

2. Οι αναφέροντες παραβιάσεις, που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος, δικαιούνται προστασί-
ας όταν υποβάλλουν την αναφορά είτε εσωτερικά είτε 
εξωτερικά ή με δημόσια αποκάλυψη, καθώς και όταν 
προβούν σε αναφορά στα οικεία θεσμικά και λοιπά όρ-
γανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Πρόσωπα, τα οποία προέβησαν σε εσωτερική ή εξω-
τερική αναφορά, ή σε δημόσια αποκάλυψη σχετικά με 
παραβιάσεις ανωνύμως και στη συνέχεια ταυτοποιήθη-
καν και υφίστανται αντίποινα, δικαιούνται προστασίας 
σύμφωνα με τον παρόντα, υπό τον όρο ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 8

Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων 

αναφοράς στον δημόσιο τομέα

(άρθρο 7, παρ. 1, 2, 5 και 9 άρθρου 8 

και άρθρο 10 της Οδηγίας)

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα που απασχολούν 
από πενήντα (50) υπαλλήλους και άνω, υποχρεούνται 
να ορίσουν Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης 
Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) σχετικά με παραβιάσεις που εμπί-
πτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.

2. Στους φορείς του δημόσιου τομέα που απασχο-
λούν έως σαράντα εννέα (49) υπαλλήλους, αρμοδιό-
τητες Υ.Π.Π.Α. ασκεί ο Σύμβουλος Ακεραιότητας του 
άρθρου 23 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) ή ο Υ.Π.Π.Α. του 
εποπτεύοντος Υπουργείου, εφόσον δεν έχει συσταθεί 
θέση Συμβούλου Ακεραιότητας. Για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθ-
μού με πληθυσμό κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) 
κατοίκων ή που απασχολούν έως σαράντα εννέα (49) 
υπαλλήλους, καθώς και για εποπτευόμενα από αυτούς 
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νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, οι αρμοδιότητες του 
Υ.Π.Π.Α. ασκούνται από τον Σύμβουλο Ακεραιότητας ή 
τον Υ.Π.Π.Α., εφόσον δεν έχει συσταθεί θέση Συμβούλου 
Ακεραιότητας του Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, στη χωρική αρμο-
διότητα του οποίου ανήκει ο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού. Για την 
εφαρμογή της παρούσας, ο αριθμός των υπαλλήλων 
κάθε φορέα του δημοσίου τομέα προσδιορίζεται είτε 
με βάση τις προβλεπόμενες στον οικείο οργανισμό ή 
κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας οργανικές θέσεις, 
καθώς και τις προσωποπαγείς θέσεις εφόσον υπάρχουν 
είτε με τον αριθμό των πραγματικά υπηρετούντων σε 
έναν φορέα, εφόσον υπερβαίνει τον αριθμό των προ-
βλεπόμενων θέσεων.

3. Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. διατηρείται για δύο 
(2) ημερολογιακά έτη μετά από το έτος κατά το οποίο 
ο φορέας συμπλήρωσε τον αριθμό των πενήντα (50) 
υπηρετούντων.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις ισχύουν για τους Υ.Π.Π.Α. 
οι υποχρεώσεις του άρθρου 25 και τα κωλύματα διορι-
σμού της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4795/2021. Κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του, ο Υ.Π.Π.Α. αναφέρεται 
απευθείας στο ανώτατο ιεραρχικά όργανο του δημόσιου 
φορέα.

5. Αρμοδιότητες Υ.Π.Π.Α. ασκεί ο Σύμβουλος Ακεραιό-
τητας του άρθρου 23 του ν. 4795/2021, στους φορείς που 
έχει συσταθεί και πληρωθεί η σχετική θέση. Στους φορείς 
όπου δεν έχει συσταθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας, 
οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Π.Α. ασκούνται από υπάλληλο 
της οργανικής μονάδας που είναι αρμόδια για θέματα 
προσωπικού, που αφορούν στον φορέα και εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, παράλληλα με την 
άσκηση των κύριων καθηκόντων του, με την επιφύλαξη 
της παρ. 3 του άρθρου 10 και συμφώνα με τις ειδικότερες 
προβλέψεις της παρ. 2 του παρόντος. Αν παρά την ανά-
θεση αρμοδιοτήτων Υ.Π.Π.Α. σε υπάλληλο του πρώτου 
εδαφίου, συσταθεί θέση Συμβούλου Ακεραιότητας, τα 
σχετικά καθήκοντα Υ.Π.Π.Α. αναλαμβάνει ο Σύμβουλος 
Ακεραιότητας.

6. Ο ορισμός Υ.Π.Π.Α. στους φορείς του δημοσίου το-
μέα σύμφωνα με το παρόν δεν αποκλείει την απευθείας 
αναφορά στην Ε.Α.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 11, όταν ο 
αναφέρων εύλογα θεωρεί ότι δεν μπορεί να αντιμετω-
πισθεί αποτελεσματικά η αναφορά του από τον Υ.Π.Π.Α., 
ή υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων.

Άρθρο 9

Υποχρέωση καθιέρωσης εσωτερικών διαύλων 

αναφοράς στον ιδιωτικό τομέα

(παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 άρθρου 8 της Οδηγίας)
1. Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν ταυ-

τόχρονα πενήντα (50) ή περισσότερους εργαζομένους, 
ανεξάρτητα από τη φύση των δραστηριοτήτων τους 
και τη διάρκεια της απασχόλησης εκάστου των εργα-
ζομένων εντός του έτους, ορίζουν Υ.Π.Π.Α. σχετικά με 
παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος. Ο υπολογισμός του αριθμού των εργαζομέ-
νων στους φορείς του ιδιωτικού τομέα γίνεται σύμφωνα 
με τον ν. 4308/2014 (Α’ 251). Στον αριθμό των εργαζο-
μένων περιλαμβάνονται: α) οι πλήρως απασχολούμενοι 

που έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης 
απασχόλησης, β) τα πρόσωπα που απασχολούνται με 
σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, ανεξάρ-
τητα του τρόπου που αμείβονται, γ) οι απασχολούμενοι 
με μίσθωση από άλλη οντότητα, και δ) οι ιδιοκτήτες - 
επιχειρηματίες, εφόσον απασχολούνται στην οντότητα 
και αμείβονται από αυτή. Δεν λαμβάνονται υπόψη εκ-
παιδευόμενοι και σπουδαστές που απασχολούνται με 
συμβάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης.

2. Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. διατηρείται για δύο 
(2) ημερολογιακά έτη μετά από το έτος κατά το οποίο 
ο φορέας συμπλήρωσε τον αριθμό των πενήντα (50) 
απασχολουμένων.

3. Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν λι-
γότερους από πενήντα (50) εργαζομένους δύνανται να 
ορίζουν Υ.Π.Π.Α. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρ-
χει Υ.Π.Π.Α., η αναφορά μπορεί να υποβληθεί στην Ε.Α.Δ.

4. Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποι-
ούνται στους τομείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, 
προϊόντων και αγορών, μεταφορών και περιβάλλοντος, 
καθώς και οι φορείς που λειτουργούν βάσει απόφασης 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ή των οποίων οι δρα-
στηριότητες δύνανται από τη φύση τους να προκαλέ-
σουν κίνδυνο για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, 
υποχρεούνται να ορίσουν Υ.Π.Π.Α., ανεξάρτητα από τον 
αριθμό εργαζομένων που απασχολούν.

5. Οι φορείς ιδιωτικού τομέα με πενήντα (50) έως δια-
κόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομένους δύνανται 
να κάνουν χρήση κοινών Υ.Π.Π.Α. για την παραλαβή 
αναφορών.

6. Η θητεία του Υ.Π.Π.Α. διαρκεί ένα (1) τουλάχιστον 
ημερολογιακό έτος, αλλά μπορεί να τερματιστεί νωρί-
τερα για σπουδαίο λόγο.

7. Ο Υ.Π.Π.Α. μπορεί να είναι είτε εργαζόμενος του 
φορέα ιδιωτικού τομέα είτε τρίτο πρόσωπο, το οποίο 
συμμορφώνεται με τις επιταγές του παρόντος. Και στις 
δύο περιπτώσεις, αναφέρεται απευθείας στο ανώτατο 
διοικητικό όργανο του φορέα.

8. Ο Υ.Π.Π.Α. οφείλει να: α) ασκεί τα καθήκοντά του με 
ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια 
και κοινωνική υπευθυνότητα, β) σέβεται και τηρεί τους 
κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα 
για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθη-
κόντων του, γ) απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων 
υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει πε-
ρίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.

9. Καθήκοντα Υ.Π.Π.Α. δεν μπορούν να ασκήσουν 
εκείνοι:

α) κατά των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για οποιο-
δήποτε κακούργημα και για τα εγκλήματα της κλοπής, 
υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλα-
στογραφίας πιστοποιητικών, απιστίας δικηγόρου, απι-
στίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης 
δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβασης καθήκοντος, 
δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, ψευδούς 
βεβαίωσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, ψευδούς 
καταμήνυσης, υπεξαγωγής εγγράφων, για οποιοδήποτε 
έγκλημα σχετικά με την υπηρεσία, κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας - αξιοπρέπειας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 
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της γενετήσιας ζωής, για παραβίαση της νομοθεσίας περί 
ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών, ή

β) που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για 
κακούργημα ή για κάποιο από τα εγκλήματα της περ. α), 
ή

γ) κατά των οποίων έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για 
πειθαρχικό παράπτωμα που δύναται να επισύρει την 
πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, ή

δ) στους οποίους έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδή-
ποτε πειθαρχική ποινή, ανώτερη του προστίμου αποδο-
χών τεσσάρων (4) μηνών για οποιαδήποτε πειθαρχικό 
παράπτωμα, μέχρι τη διαγραφή της ποινής, ή

ε) που τελούν σε αργία ή διαθεσιμότητα, ή που έχουν 
τεθεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

10. Η παρ. 6 του άρθρου 8 περί της δυνατότητας ανα-
φοράς στην Ε.Α.Δ. εφαρμόζεται και στους φορείς του 
ιδιωτικού τομέα.

11. Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. για τους φορείς του 
ιδιωτικού τομέα της παρ. 1 διαπιστώνεται από την κατά 
τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία ενημε-
ρώνει την Ε.Α.Δ. για στατιστικούς λόγους.

12. Η υποχρέωση ορισμού Υ.Π.Π.Α. της παρ. 3 διαπι-
στώνεται από τους αρμόδιους κατά περίπτωση επο-
πτικούς φορείς, οι οποίοι ενημερώνουν την Ε.Α.Δ. για 
στατιστικούς λόγους.

13. Η παραβίαση της υποχρέωσης ορισμού Υ.Π.Π.Α. 
συνεπάγεται επιβολή προστίμου, από την Επιθεώρηση 
Εργασίας ή τον αρμόδιο εποπτικό φορέα.

14. Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν την εφαρ-
μογή του ν. 4808/2021 (Α’ 28) για την προστασία της 
εργασίας.

Άρθρο 10

Διαδικασία εσωτερικής υποβολής, 

παραλαβής και παρακολούθησης αναφοράς 

και αρμοδιότητεςτου Υ.Π.Π.Α.

(παρ. 3 άρθρου 7 και άρθρο 9 της Οδηγίας)

1. Η εσωτερική αναφορά υποβάλλεται γραπτώς ή προ-
φορικώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προσβάσι-
μης και σε άτομα με αναπηρία, η οποία λειτουργεί στον 
διαδικτυακό τόπο του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Η 
προφορική αναφορά είναι δυνατό να υποβληθεί μέσω 
τηλεφώνου ή άλλων συστημάτων φωνητικών μηνυμά-
των, καθώς και μέσω προσωπικής συνάντησης με τον 
Υ.Π.Π.Α. εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, κατόπιν 
αίτησης του αναφέροντος.

2. Οι Υ.Π.Π.Α. έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α) παρέχουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με 

τη δυνατότητα υποβολής αναφοράς εντός του φορέα 
και κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σε εμφανές 
σημείο του φορέα,

β) παραλαμβάνουν αναφορές σχετικά με παραβιάσεις 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,

γ) βεβαιώνουν την παραλαβή της αναφοράς στον ανα-
φέροντα εντός προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών 
από την ημέρα παραλαβής,

δ) προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες, προκει-
μένου να επιληφθούν της αναφοράς τα αρμόδια όργα-
να του φορέα ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς, ή 

περατώνουν τη διαδικασία, με την αρχειοθέτηση της 
αναφοράς, αν είναι ακατάληπτη ή υποβάλλεται κατα-
χρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοι-
χειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν 
συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παραβίαση 
και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ανα-
φέροντα ο οποίος, αν θεωρεί ότι δεν αντιμετωπίστηκε 
αποτελεσματικά, δύναται να την επανυποβάλλει στην 
Ε.Α.Δ., η οποία, ως εξωτερικός δίαυλος, ασκεί τις αρμο-
διότητες του άρθρου 12,

ε) διασφαλίζουν την προστασία της εμπιστευτικότη-
τας της ταυτότητας του αναφέροντος και κάθε τρίτου 
που κατονομάζεται στην αναφορά, εμποδίζοντας την 
πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,

στ) παρακολουθούν τις αναφορές και διατηρούν επι-
κοινωνία με τον αναφέροντα και, εφόσον απαιτείται, 
ζητούν περαιτέρω πληροφορίες από αυτόν,

ζ) παρέχουν ενημέρωση στον αναφέροντα για τις 
ενέργειες που αναλαμβάνονται μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες 
από τη βεβαίωση παραλαβής, ή αν δεν έχει αποσταλεί 
βεβαίωση στον αναφέροντα, τους τρεις (3) μήνες από το 
πέρας των επτά (7) εργάσιμων ημερών από την υποβολή 
της αναφοράς,

η) παρέχουν σαφείς και εύκολα προσβάσιμες πληρο-
φορίες για τις διαδικασίες υπό τις οποίες οι αναφορές 
μπορούν να υποβληθούν στην Ε.Α.Δ. και, κατά περίπτω-
ση, σε δημόσιους φορείς ή θεσμικά και λοιπά όργανα ή 
οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

θ) σχεδιάζουν και συντονίζουν επιμορφωτικές δρά-
σεις σχετικά με τη δεοντολογία και την ακεραιότητα, 
συμμετέχουν στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών για 
την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας στον 
φορέα.

3. Αν οι Υ.Π.Π.Α. εκτελούν και άλλα καθήκοντα, διασφα-
λίζεται ότι η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν επηρε-
άζει την ανεξαρτησία τους και δεν οδηγεί σε σύγκρουση 
συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα της παρ. 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 11

Εθνική Αρχή Διαφάνειας ως εξωτερικός 

δίαυλος αναφοράς - Αρμοδιότητες 

(άρθρο 10, παρ. 1 και 2 άρθρου 11, παρ. 4

και 5 άρθρου 12, άρθρο 14

και παρ. 2 άρθρου 27 της Οδηγίας)

1. Αρμόδια αρχή για την παραλαβή, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση των αναφορών που της υποβάλλονται 
απευθείας και που αφορούν σε παραβιάσεις που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ορίζεται η Ε.Α.Δ.

2. Το προσωπικό της Ε.Α.Δ., που παραλαμβάνει και πα-
ρακολουθεί τις αναφορές, εκπαιδεύεται ειδικά για τον 
χειρισμό των αναφορών και ορίζεται υπεύθυνο για την 
παροχή πληροφοριών στον αναφέροντα, την παραλαβή 
και εφαρμογή μέτρων παρακολούθησης των αναφορών 
και τη διατήρηση επικοινωνίας με τον αναφέροντα.
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3. Η Ε.Α.Δ. συγκεντρώνει, σε ετήσια βάση, στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τις αναφορές που λαμβάνει, και ιδίως: 
α) τον αριθμό των αναφορών που παρέλαβε, β) τον αριθμό 
των ερευνών και των διαδικασιών που κινήθηκαν, ως απο-
τέλεσμα των εν λόγω αναφορών και την έκβασή τους, και 
γ) σε περίπτωση που διαπιστώθηκε ζημία, την εκτιμώμενη 
οικονομική ζημία και τα ποσά που ανακτήθηκαν, κατόπιν 
ερευνών και διαδικασιών σε σχέση με τις καταγγελλόμενες 
παραβιάσεις. Οι φορείς στους οποίους η Ε.Α.Δ. παραπέμπει 
την αναφορά λόγω αρμοδιότητας οφείλουν να παράσχουν 
στην Ε.Α.Δ. τα αναφερόμενα στην παρούσα στοιχεία.

4. Η Ε.Α.Δ., στην ετήσια έκθεσή της, σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), περιλαμ-
βάνει και αποτίμηση της λειτουργίας της κατά την εφαρ-
μογή του παρόντος. Η Ε.Α.Δ. επανεξετάζει σε τακτική 
βάση, και τουλάχιστον ανά τριετία, την αποτελεσματικό-
τητα της διαδικασίας για την παραλαβή των αναφορών 
και τα μέτρα παρακολούθησής τους και την προσαρμό-
ζει, λαμβάνοντας υπόψη την αποκτηθείσα εμπειρία της 
και την εμπειρία άλλων αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο 
της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

5. Ο ορισμός της Ε.Α.Δ ως εξωτερικού διαύλου ανα-
φοράς και οι αρμοδιότητές της, όπως ορίζονται στο άρ-
θρο 12, δεν διακόπτουν τη λειτουργία ισχυόντων συστη-
μάτων αναφορών ανεξάρτητων και εποπτικών αρχών ή 
άλλων δημόσιων φορέων. Ειδικά για τις παραβάσεις των 
άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξωτερικός δίαυλος αναφο-
ράς ορίζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ασκεί 
αποκλειστικά τις αρμοδιότητες του άρθρου 12, με την 
επιφύλαξη των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άρθρο 12

Διαδικασία υποβολής εξωτερικής αναφοράς,

πληροφορίες και παρακολούθηση της 

αναφοράς

(παρ. 2, 3, 4, 5, 6 άρθρου 11, παρ. 2, 3, 4 

άρθρου 12,

άρθρο 13, παρ. 4 άρθρου 16 της Οδηγίας)

1. Η αναφορά στην Ε.Α.Δ. υποβάλλεται γραπτώς ή προ-
φορικώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, προσβάσι-
μης και σε άτομα με αναπηρία. Η προφορική αναφορά 
είναι δυνατό να υποβληθεί μέσω τηλεφώνου ή άλλων 
συστημάτων φωνητικών μηνυμάτων, καθώς και μέσω 
προσωπικής συνάντησης με πρόσωπο που έχει οριστεί 
από την Ε.Α.Δ. εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 
κατόπιν αίτησης του αναφέροντος.

2. Η Ε.Α.Δ. προβαίνει:
α) στην άμεση επιβεβαίωση, σε κάθε περίπτωση εντός 

επτά (7) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ανα-
φοράς, εκτός αν ζητηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό από τον 
αναφέροντα, ή η Ε.Α.Δ. εύλογα κρίνει ότι η επιβεβαίωση 
της αναφοράς μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προστασία 
της ταυτότητας του αναφέροντος,

β) στην προτεραιοποίηση αναφορών σοβαρών πα-
ραβιάσεων ή παραβιάσεων ουσιωδών διατάξεων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,

γ) στην περάτωση της διαδικασίας, με την αρχειοθέ-
τηση της αναφοράς και την κοινοποίηση της σχετικής 

απόφασης και των λόγων αυτής στον αναφέροντα, όταν: 
γα) δεν περιέχει περιστατικά, τα οποία στοιχειοθετούν 
παραβίαση του ενωσιακού δικαίου, ή περιέχει περιστα-
τικά που δεν αποτελούν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια 
παραβίαση, ή είναι προδήλως ήσσονος σημασίας, με 
αποτέλεσμα να μην απαιτείται περαιτέρω παρακολού-
θηση, ή γβ) πρόκειται για επαναλαμβανόμενη αναφορά, 
η οποία δεν περιλαμβάνει σημαντικές νέες πληροφορίες 
για παραβιάσεις σε σχέση με προηγούμενη αναφορά, 
εκτός αν οι νέες νομικές ή πραγματικές περιστάσεις δι-
καιολογούν διαφορετική παρακολούθηση, χωρίς όμως 
στην περίπτωση αυτή να θίγονται άλλες υποχρεώσεις 
ή άλλες εφαρμοστέες διαδικασίες για την αντιμετώπι-
ση της αναφερόμενης παραβίασης, ή η προστασία που 
παρέχει ο παρών,

δ) στη διαβίβαση, εντός εύλογου χρονικού διαστήμα-
τος, πληροφοριών της αναφοράς στα αρμόδια όργανα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω διερεύνηση, 
εφόσον αυτό προβλέπεται από το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο,

ε) στη διαβίβαση, σε περίπτωση αναρμοδιότητας, της 
αναφοράς στα αρμόδια κατά περίπτωση, εθνικά ή ενω-
σιακά όργανα, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και 
με ασφαλή τρόπο, και την ενημέρωση του αναφέροντος 
χωρίς καθυστέρηση για τη διαβίβασή της, με εξαίρεση 
τις περιπτώσεις στις οποίες η Ε.Α.Δ. είναι η ίδια καθ’ ύλην 
αρμόδια να εξετάσει την αναφορά,

στ) στην επιμελή παρακολούθηση των αναφορών,
ζ) στην ενημέρωση του αναφέροντος, εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους 
τρεις (3) μήνες, ή τους έξι (6) μήνες σε ειδικώς αιτιολο-
γημένες περιπτώσεις,

η) στην κοινοποίηση στον αναφέροντα του τελικού 
αποτελέσματος των ερευνών που κινήθηκαν από την 
αναφορά.

3. Η Ε.Α.Δ. αναρτά στον διαδικτυακό της τόπο σε δι-
ακριτό, εύκολα αναγνωρίσιμο και προσβάσιμο τμήμα, 
πληροφορίες σχετικά με:

α) τη διαδικασία υποβολής αναφοράς,
β) τις προϋποθέσεις προστασίας δυνάμει του παρό-

ντος,
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της, ιδίως τις ηλεκτρονικές 

και ταχυδρομικές διευθύνσεις, καθώς και τους αριθμούς 
τηλεφώνου, δηλώνοντας αν καταγράφονται οι τηλεφω-
νικές συνομιλίες,

δ) τη διαδικασία που εφαρμόζεται στις αναφορές πα-
ραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον 
οποίο η Ε.Α.Δ. μπορεί να ζητήσει από τον αναφέροντα 
να διευκρινίσει τις αναφερόμενες πληροφορίες, ή να 
παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες, τη χρονική 
προθεσμία απάντησης στον αναφέροντα, καθώς και το 
είδος και το περιεχόμενο της απάντησης,

ε) το καθεστώς απορρήτου που ισχύει για τις αναφο-
ρές, και ιδίως τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργα-
σία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα 
με τα άρθρα 15 και 16, καθώς και τις σχετικές προβλέψεις 
του ενωσιακού και εθνικού δικαίου,

στ) τις ενέργειες παρακολούθησης που εφαρμόζονται 
στις αναφορές,
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ζ) τα μέσα και τις διαδικασίες προστασίας κατά των αντι-
ποίνων και τη διαθεσιμότητα εμπιστευτικών συμβουλών 
για πρόσωπα, που διατίθενται να υποβάλουν αναφορά,

η) τη δήλωση, η οποία αναφέρει ρητώς τους όρους 
υπό τους οποίους τα πρόσωπα που υποβάλλουν ανα-
φορά στην Ε.Α.Δ. προστατεύονται από την ευθύνη λόγω 
παραβίασης του απορρήτου δυνάμει του άρθρου 19, 
καθώς, επίσης, και κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας 
των φορέων στήριξης των αναφερόντων.

4. Σε περίπτωση παραλαβής εξωτερικής αναφοράς 
από αναρμόδιο φορέα, ή από πρόσωπο της Ε.Α.Δ. που 
δεν είναι υπεύθυνο για τον χειρισμό αναφορών, απα-
γορεύεται η αποκάλυψη πληροφοριών που μπορεί να 
ταυτοποιήσουν τον αναφέροντα ή τον αναφερόμενο και 
η αναφορά διαβιβάζεται άμεσα και χωρίς τροποποίηση 
στην Ε.Α.Δ. ή, αντίστοιχα, στα πρόσωπα της Ε.Α.Δ. που 
είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό των αναφορών.

5. Σε περίπτωση παραλαβής πληροφοριών σχετικά με 
παραβιάσεις που συμπεριλαμβάνουν εμπορικά απόρρητα, 
τα εν λόγω εμπορικά απόρρητα δεν χρησιμοποιούνται και 
δεν αποκαλύπτονται για σκοπούς που υπερβαίνουν το ανα-
γκαίο μέτρο για την ορθή παρακολούθηση της αναφοράς.

6. Η Ε.Α.Δ. συνεργάζεται με τους αρμόδιους δημόσι-
ους φορείς στους οποίους διαβιβάζεται η αναφορά, οι 
οποίοι έχουν την υποχρέωση να παρέχουν ενημέρωση 
σχετικά με την πορεία της εντός οριζόμενης προθεσμίας 
και σύμφωνα με συγκεκριμένη διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Άρθρο 13

Προϋποθέσεις προστασίας προσώπων

(άρθρο 15 της Οδηγίας)

Το πρόσωπο που προβαίνει σε δημόσια αποκάλυψη 
σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής του παρόντος δικαιούται προστασίας, εφόσον 
πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το πρόσωπο υπέβαλε πρώτα αναφορά εσωτερικά 
στον φορέα του άρθρου 8 ή του άρθρου 9 και εξωτερικά 
στην Ε.Α.Δ., ή κατευθείαν εξωτερικά στην Ε.Α.Δ., αλλά 
δεν ανελήφθη καμία ενδεδειγμένη ενέργεια ως ανταπό-
κριση στην αναφορά εντός του χρονικού διαστήματος 
που αναφέρεται στην περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 10 
και στην περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 12, κατά περίπτω-
ση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και το είδος των 
κανόνων που παραβιάστηκαν, ή

β) το πρόσωπο έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι 
η παραβίαση μπορεί να συνιστά κίνδυνο για το δημόσιο 
συμφέρον, ή όταν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
ή κίνδυνος μη αναστρέψιμης βλάβης, ή, σε περίπτωση 
αναφοράς στην Ε.Α.Δ., υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων, ή 
υπάρχει μικρή προοπτική να αντιμετωπισθεί αποτελε-
σματικά η παραβίαση, λόγω των ιδιαίτερων περιστά-
σεων της υπόθεσης, όπως όταν αποδεικτικά στοιχεία 
μπορεί να συγκαλυφθούν ή να καταστραφούν ή όταν 
οποιαδήποτε αρχή ή φορέας μπορεί να βρίσκεται σε 
αθέμιτη σύμπραξη με τον υπαίτιο της παραβίασης ή να 
είναι αναμεμειγμένη στην παραβίαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Άρθρο 14

Υποχρέωση εμπιστευτικότητας

(άρθρο 16, παρ. 1 άρθρου 12

και παρ. 1 άρθρου 9 της Οδηγίας)

1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και κάθε είδους 
πληροφορίες που οδηγούν, άμεσα ή έμμεσα, στην ταυ-
τοποίηση του αναφέροντος, δεν αποκαλύπτονται σε 
οποιονδήποτε άλλον πέρα από τα εξουσιοδοτημένα 
μέλη του προσωπικού που είναι αρμόδια να λαμβάνουν, 
ή να παρακολουθούν τις αναφορές, εκτός αν συγκατα-
τεθεί σχετικά ο αναφέρων. Προς τον σκοπό αυτόν, οι 
φορείς των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ λαμβάνουν τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως τεχνικές ψευδωνυ-
μοποίησης, κατά την παρακολούθηση της αναφοράς και 
την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, η ταυτότητα του ανα-
φέροντος και κάθε άλλη πληροφορία μπορεί να αποκα-
λύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το 
ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμό-
διων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και 
εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών του παρόντος ή για τη διασφάλιση των υπερα-
σπιστικών δικαιωμάτων του αναφερομένου.

3. Αποκαλύψεις δυνάμει της παρ. 2 γίνονται αφού προ-
ηγηθεί έγγραφη ενημέρωση του αναφέροντος σχετικά 
με τους λόγους αποκάλυψης της ταυτότητάς του και λοι-
πών εμπιστευτικών στοιχείων, εκτός αν η ενημέρωση 
αυτή υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασί-
ες. Αδικαιολόγητη παράλειψη της ενημέρωσης συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωμα, για τους υπαγόμενους σε δια-
τάξεις πειθαρχικού δικαίου. Μετά από την ενημέρωση, 
ο αναφέρων δικαιούται να υποβάλει εγγράφως παρατη-
ρήσεις προς την αρχή που προβαίνει στην αποκάλυψη 
σύμφωνα με την παρ. 2, οι οποίες δεν γνωστοποιούνται 
σε κανέναν. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που δεν κρίνο-
νται επαρκείς οι προβαλλόμενοι λόγοι των παρατηρή-
σεων, δεν εμποδίζεται η αποκάλυψη της ταυτότητας και 
των λοιπών εμπιστευτικών στοιχείων του αναφέροντος. 
Δεν θίγονται περαιτέρω διασφαλίσεις της ταυτότητας 
του αναφέροντος και των πληροφοριών από τις οποίες 
μπορεί αυτή να συναχθεί, που προβλέπονται από ειδικές 
διατάξεις ενωσιακού ή εθνικού δικαίου.

4. Οι αρμόδιες αρχές, όταν λαμβάνουν αναφορές 
παραβιάσεων που συμπεριλαμβάνουν εμπορικά απόρ-
ρητα, μεριμνούν ώστε να μην χρησιμοποιούν ούτε να 
αποκαλύπτουν τα εμπορικά απόρρητα πέρα από το μέ-
τρο που είναι αναγκαίο για την ορθή παρακολούθηση.

Άρθρο 15

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα

(άρθρο 17 της Οδηγίας)

1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα δυνάμει του παρόντος, συμπεριλαμβανομέ-
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νης της ανταλλαγής ή της διαβίβασης δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα από τις αρμόδιες αρχές, πραγματο-
ποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προ-
σώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ [Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδο-
μένων, Γ.Κ.Π.Δ. (L 119)] και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), με 
την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων του πα-
ρόντος και ειδικότερων ρυθμίσεων που αφορούν στην 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τις αρμόδιες αρχές.

2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του παρόντος, 
διενεργείται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθιέ-
ρωσης διαύλων αναφορών και λήψης των αναγκαίων μέ-
τρων για την παρακολούθησή τους κατά τα άρθρα 8 έως 
12. Στην έννοια της ανωτέρω επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα υπάγεται, ιδίως, κάθε πληρο-
φορία σχετική με παραβιάσεις στο πλαίσιο εσωτερικών 
και εξωτερικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής ή διαβίβασής τους. Επιτρέπεται η διαβίβαση 
στις αρμόδιες εποπτικές και ανακριτικές αρχές των πλη-
ροφοριών που διαλαμβάνονται στις αναφορές, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε 
διοικητικές, αστικές και ποινικές έρευνες και διαδικασίες.

3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα του άρθρου 8, οι νο-
μικές οντότητες του άρθρου 9 και η Ε.Α.Δ. αποτελούν 
υπεύθυνους επεξεργασίας.

4. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε, κατά την υποβολή 
και την παρακολούθηση των αναφορών, να συλλέγονται 
τα απαραιτήτως αναγκαία και πρόσφορα για την επίτευ-
ξη των σκοπών του παρόντος δεδομένα προσωπικού χα-
ρακτήρα. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
προφανώς δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμέ-
νης αναφοράς, ή είναι υπερβολικά, δεν συλλέγονται, ή αν 
έχουν συλλεγεί τυχαία διαγράφονται αμελλητί.

5. O υπεύθυνος επεξεργασίας κατά παρέκκλιση της 
περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 5, των άρθρων 12 και 13, 
των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 14 και του άρθρου 34 του 
Γ.Κ.Π.Δ. δεν παρέχει σχετική ενημέρωση για την επεξερ-
γασία των προσωπικών δεδομένων στον αναφερόμενο 
και σε κάθε τρίτο πρόσωπο υπό την ιδιότητά του ως 
υποκειμένου των δεδομένων που κατονομάζεται στην 
αναφορά ή τα προσωπικά δεδομένα που προέκυψαν 
από μέτρα παρακολούθησης και ιδίως για την πηγή 
προέλευσης κατά την περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 
του Γ.Κ.Π.Δ., κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 14 
του Γ.Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Γ.Κ.Π.Δ., 
για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί 
αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμε-
τώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, 
παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης των μέτρων 
παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά στις έρευνες, ή 
προσπαθειών ταυτοποίησης των αναφερόντων, καθώς 
και για την προστασία τους έναντι αντιποίνων.

6. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να μην ικανο-
ποιήσει τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15 
έως 22 του Γ.Κ.Π.Δ., όταν ασκούνται από τα αναφερόμενα 
και τρίτα πρόσωπα που κατονομάζονται στην αναφορά, 
ή προέκυψαν από μέτρα παρακολούθησης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 5.

7. Στις περιπτώσεις περιορισμού των δικαιωμάτων 
των υποκειμένων των δεδομένων που προβλέπονται 
στις παρ. 5 και 6, ο υπεύθυνος επεξεργασίας λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 
προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
προσώπων. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας αρνείται 
την ικανοποίηση των δικαιωμάτων, χωρίς να ενημερώσει 
σχετικά με τον λόγο του περιορισμού, το υποκείμενο των 
δεδομένων δικαιούται να υποβάλλει καταγγελία στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(Α.Π.Δ.Π.Χ.), η οποία μπορεί να ερευνήσει τη συνδρομή 
των προϋποθέσεων του περιορισμού των δικαιωμάτων 
και να ενημερώσει σχετικά το υποκείμενο, εφόσον η 
ενημέρωση αυτή δεν είναι επιζήμια για την εκπλήρωση 
των σκοπών αυτών.

8. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, σε περίπτωση παρα-
βίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν 
προβαίνει σε ανακοίνωσή της κατά την παρ. 1 του άρ-
θρου 34 του Γ.Κ.Π.Δ. προς το υποκείμενο των δεδομένων, 
εφόσον η ανακοίνωση αυτή μπορεί να αποβεί επιζήμια 
για τους επιδιωκόμενους σκοπούς του παρόντος και ενη-
μερώνει σχετικά την Α.Π.Δ.Π.Χ., η οποία μπορεί, αφού 
ερευνήσει τη συνδρομή των λόγων που επικαλείται, να 
ζητήσει τη διενέργεια της ανακοίνωσης, εφόσον κρίνει 
ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παράλειψη 
της ανακοίνωσης.

Άρθρο 16

Τήρηση αρχείων των αναφορών

(παρ. 1, 2, 3 και 4 άρθρου 18

και παρ. 1 άρθρου 12 της Οδηγίας)

1. Οι αρμόδιοι φορείς των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ τηρούν 
αρχεία για κάθε αναφορά που παραλαμβάνουν, σύμ-
φωνα με τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας που προβλέ-
πονται στο άρθρο 14. Οι αναφορές αποθηκεύονται για 
εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να 
είναι ανακτήσιμες και να τηρηθούν οι απαιτήσεις που 
επιβάλλονται από τον παρόντα, το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο και πάντως μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έρευνας 
ή δικαστικής διαδικασίας που έχει εκκινήσει ως συνέπεια 
της αναφοράς σε βάρος του αναφερομένου, του αναφέ-
ροντος ή τρίτων προσώπων.

2. Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται 
τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών 
μηνυμάτων, επιτρέπεται η καταγραφή της συνομιλίας, 
εφόσον ο αναφέρων έχει νομίμως συγκατατεθεί. Οι αρ-
μόδιοι φορείς των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ έχουν το δικαίωμα 
να τεκμηριώσουν την προφορική υποβολή αναφοράς 
είτε με καταγραφή της συνομιλίας σε σταθερή και ανα-
κτήσιμη μορφή είτε με πλήρη και ακριβή μεταγραφή 
της συνομιλίας, που συντάσσεται από τα μέλη του προ-
σωπικού τα οποία είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό της 
αναφοράς, παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατότητα 
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να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τη 
μεταγραφή της συνομιλίας, υπογράφοντάς την.

3. Όταν για την υποβολή αναφοράς χρησιμοποιείται 
τηλεφωνική γραμμή ή άλλο σύστημα τηλεφωνικών μη-
νυμάτων χωρίς καταγραφή της συνομιλίας, οι αρμόδιοι 
φορείς των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ έχουν το δικαίωμα να 
τεκμηριώσουν την προφορική υποβολή αναφοράς με τη 
μορφή επακριβών πρακτικών της συνομιλίας, τα οποία 
συντάσσονται από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο 
για τον χειρισμό της αναφοράς, παρέχοντας στον ανα-
φέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει 
και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπο-
γράφοντάς τα.

4. Όταν ένα πρόσωπο ζητήσει συνάντηση με το προ-
σωπικό των αρμόδιων φορέων των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ 
για να υποβάλει αναφορά σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 10 και την παρ. 1 του άρθρου 12, με την επιφύλα-
ξη της συναίνεσης του αναφέροντος, τηρούνται πλήρη 
και επακριβή πρακτικά της συνάντησης σε σταθερή και 
ανακτήσιμη μορφή, είτε με καταγραφή της συνομιλίας σε 
σταθερή και ανακτήσιμη μορφή, είτε με ακριβή πρακτικά 
της συνάντησης, που συντάσσονται από τα μέλη του 
προσωπικού τα οποία είναι υπεύθυνα για τον χειρισμό 
της αναφοράς, παρέχοντας στον αναφέροντα τη δυνατό-
τητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει 
με τα πρακτικά της συνάντησης, υπογράφοντάς τα.

5. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής των πρακτικών 
που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4, γίνεται σχετική 
μνεία από τον συντάκτη του πρακτικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Άρθρο 17

Απαγόρευση αντιποίνων

(άρθρο 19 της Οδηγίας)

Οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος των προ-
σώπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 απαγορεύονται, 
συμπεριλαμβανομένων των απειλών και ενεργειών 
αντεκδίκησης. Απαγορεύονται, ιδίως, οι ακόλουθες 
μορφές αντιποίνων:

α) παύση, απόλυση ή άλλα ισοδύναμα μέτρα,
β) υποβιβασμός, παράλειψη ή στέρηση προαγωγής,
γ) αφαίρεση καθηκόντων, αλλαγή τόπου εργασίας, 

μείωση μισθού, μεταβολή του ωραρίου εργασίας,
δ) στέρηση κατάρτισης,
ε) αρνητική αξιολόγηση επιδόσεων ή αρνητική επαγ-

γελματική σύσταση,
στ) επίπληξη, επιβολή πειθαρχικού ή άλλου μέτρου, 

περιλαμβανομένης χρηματικής ποινής,
ζ) καταναγκασμός, εκφοβισμός, παρενόχληση ή πε-

ριθωριοποίηση,
η) διάκριση ή άδικη αντιμετώπιση,
θ) μη μετατροπή σύμβασης προσωρινής απασχόλησης 

σε μόνιμη,
ι) μη ανανέωση ή πρόωρη διακοπή σύμβασης προσω-

ρινής απασχόλησης,
ια) σκόπιμη βλάβη, περιλαμβανομένης προσβολής της 

φήμης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ή οικονο-

μική ζημία, περιλαμβανομένης επιχειρηματικής ζημίας 
και απώλειας εισοδήματος,

ιβ) καταχώριση σε λίστα ανεπιθύμητων («μαύρη λί-
στα»), βάσει τομεακής ή κλαδικής επίσημης ή ανεπίση-
μης συμφωνίας, που μπορεί να συνεπάγεται ότι το πρό-
σωπο δεν πρόκειται να βρει θέση εργασίας στον τομέα 
ή στον κλάδο στο μέλλον,

ιγ) πρόωρη διακοπή ή ακύρωση σύμβασης για εμπο-
ρεύματα ή υπηρεσίες,

ιδ) ανάκληση ή ακύρωση διπλώματος ή αδείας,
ιε) παραπομπή για ψυχιατρική ή ιατρική παρακολού-

θηση,
ιστ) άρνηση ή στέρηση παροχής εύλογων προσαρμο-

γών σε άτομα με αναπηρία.

Άρθρο 18

Μέτρα για την προστασία έναντι αντιποίνων

(παρ. 2, 3, 4 και 7 άρθρου 21 της Οδηγίας)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5, τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 δεν υπέχουν καμία ευθύνη:

α) σε σχέση με την απόκτηση πληροφοριών ή την 
πρόσβαση στις πληροφορίες που αναφέρονται ή απο-
καλύπτονται δημόσια, υπό την προϋπόθεση ότι η εν 
λόγω απόκτηση ή πρόσβαση δεν συνιστά αυτοτελώς 
ποινικό αδίκημα. Σε δικαστικές διαδικασίες, μεταξύ 
άλλων για συκοφαντική δυσφήμηση, προσβολή των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παραβίαση της 
υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου, παραβίαση των 
κανόνων για την προστασία δεδομένων, αποκάλυψη 
εμπορικού απορρήτου, ή σε περιπτώσεις αιτήσεων 
αποζημίωσης βάσει του ιδιωτικού, του δημόσιου ή 
του συλλογικού εργατικού δικαίου, τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 δεν υπέχουν καμία απολύ-
τως ευθύνη απορρέουσα από αναφορές ή δημόσιες 
αποκαλύψεις σύμφωνα με τον παρόντα, εφόσον είχαν 
βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι η αναφορά ή η δη-
μόσια αποκάλυψη ήταν αναγκαία για να αποκαλυφθεί 
παραβίαση,

β) σε περίπτωση αναφοράς ή δημόσιας αποκάλυψης 
πληροφοριών που περιλαμβάνουν εμπορικά απόρρη-
τα, σχετικά με παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος νόμου, εφόσον η αναφορά ή η 
δημοσιοποίηση θεωρείται νόμιμη υπό τις προϋποθέσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 4605/2019 (Α’ 52).

2. Κάθε άλλη πιθανή ευθύνη των αναφερόντων που 
προκύπτει από πράξεις ή παραλείψεις που δεν σχετίζο-
νται με την αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη, ή δεν 
είναι απαραίτητες για την αποκάλυψη παραβίασης διέ-
πεται από τις κείμενες διατάξεις.

3. Αν η αναφορά ή η δημόσια αποκάλυψη αποτελεί για 
τον αναφέροντα ποινική, πειθαρχική, διοικητική παρά-
βαση ή αδικοπρακτική συμπεριφορά, κάθε ποινική, πει-
θαρχική, διοικητική ή αστική διαδικασία που έχει κινηθεί 
εναντίον του αναφέροντος για την αναφερόμενη παρα-
βίαση αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύ-
νησης της αναφοράς. Για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή 
αυτή, αναστέλλεται η παραγραφή ή αποσβεστική προ-
θεσμία των αντιστοίχων δικαιωμάτων των προσώπων 
που πλήττονται από την αναφορά. Το δεύτερο εδάφιο 
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της παρ. 2 του άρθρου 113 Π.Κ. εφαρμόζεται αναλόγως 
ως προς την ποινική, πειθαρχική και διοικητική ευθύνη 
του αναφέροντος.

4. Αναφέρων, ο οποίος είναι συμμέτοχος σε παραβίαση 
που συνιστά ποινικό αδίκημα των άρθρων 235 έως 260, 
390 και 396 Π.Κ., απαλλάσσεται από κάθε πειθαρχική και 
διοικητική κύρωση, αν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι 
όροι των παρ. 2 και 3 του άρθρου 263Α Π.Κ.

Άρθρο 19

Μέτρα στήριξης

(παρ. 1 και 2 άρθρου 20 της Οδηγίας)

1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 6 δικαι-
ούνται δωρεάν παροχής νομικών συμβουλών, αναφορι-
κά με τις διαδικασίες και τα μέσα έννομης προστασίας 
έναντι των αντιποίνων, ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, 
καθώς και δωρεάν νομική συνδρομή, ανεξάρτητα από το 
αν πληρούν τους όρους του ν. 3226/2004 (Α’ 24). Για τον 
σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία 
με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, καταρτίζει 
κατάλογο νομικών για την παροχή νομικής συνδρομής 
ειδικά στα πρόσωπα του άρθρου 6. Αν τέτοιος κατάλογος 
ειδικής νομικής συνδρομής δεν υπάρχει στον δικηγορικό 
σύλλογο όπου δικαιούται να απευθυνθεί ο δικαιούχος, η 
νομική συνδρομή παρέχεται από συνήγορο εγγεγραμ-
μένο στη γενική αλφαβητική κατάσταση του οικείου 
δικηγορικού συλλόγου.

2. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 6 δικαι-
ούνται δωρεάν παροχής ψυχολογικής υποστήριξης. Για 
τον σκοπό αυτόν, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με 
τους ιατρικούς συλλόγους και συλλόγους ψυχολόγων της 
χώρας, καταρτίζει κατάλογο ψυχιάτρων και ψυχολόγων 
για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης.

Άρθρο 20

Επανορθωτικά μέτρα

(παρ. 5 και 8 άρθρου 21 της Οδηγίας)

1. Σε περίπτωση επιβολής αντιποίνων, τα πρόσωπα του 
άρθρου 6, δικαιούνται πλήρους αποζημίωσης για τις ζη-
μίες που υπέστησαν. Σε περίπτωση διαδικασίας ενώπιον 
δικαστηρίου ή άλλης αρχής σχετικά με βλάβη την οποία 
υπέστησαν και εφόσον αποδεικνύουν ότι προέβησαν 
σε αναφορά ή σε δημόσια αποκάλυψη και υπέστησαν 
βλάβη, τεκμαίρεται ότι η βλάβη έγινε ως αντίποινα για 
την αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη. Επιτρέπεται 
ανταπόδειξη ως προς το ότι το βλαπτικό μέτρο ήταν 
αντικειμενικά δικαιολογημένο και δεν ελήφθη κατά του 
συγκεκριμένου προσώπου εξαιτίας της αναφοράς ή της 
δημόσιας αποκάλυψης.

2. Μέτρα που επιβλήθηκαν κατά παράβαση του άρ-
θρου 17 είναι άκυρα. Τα πρόσωπα του άρθρου 6, σε βά-
ρος των οποίων ελήφθησαν τα αντίποινα, μπορούν να 
ζητήσουν επαναφορά των πραγμάτων στην κατάσταση 
που βρίσκονταν πριν από την επιβολή των αντίποινων, 
εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά δυνατό και δεν καθί-
σταται δυσανάλογα επαχθές για τον υπόχρεο.

3. Η καταγγελία σύμβασης εργασίας που έχει τη μορ-
φή αντιποίνων του άρθρου 17 είναι σε κάθε περίπτωση 
άκυρη.

Άρθρο 21

Μέτρα για την προστασία των αναφερομένων

(παρ. 8 άρθρου 21 και παρ. 1, 2

και 3 άρθρου 22 της Οδηγίας)

1. Οι αναφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε όλα τα έν-
δικα βοηθήματα και ένδικα μέσα και απολαμβάνουν 
τα δικαιώματα της δίκαιης δίκης και ιδίως, το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής σε αμερόληπτο δικαστήριο, 
καθώς και το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα 
υπεράσπισης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώμα-
τος ακρόασης και του δικαιώματος πρόσβασης στον 
φάκελό τους.

2. Η ταυτότητα των αναφερομένων προστατεύεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια ερευνών που κινήθηκαν από την 
αναφορά ή τη δημόσια αποκάλυψη. Τα άρθρα 11, 13 και 
14 για την προστασία της ταυτότητας των αναφερόντων 
εφαρμόζονται και για την προστασία της ταυτότητας 
των αναφερομένων.

Άρθρο 22

Απαγόρευση παραίτησης από δικαιώματα

και μέσα έννομης προστασίας

(άρθρο 24 της Οδηγίας)

Οποιαδήποτε ρήτρα ή συμφωνία με την οποία επέρ-
χεται παραίτηση ή περιορισμός από δικαιώματα και 
μέσα έννομης προστασίας που προβλέπονται στον πα-
ρόντα, συμπεριλαμβανομένης και ρήτρας ή συμφωνίας 
διαιτησίας, είναι άκυρη ως προς το περιοριστικό αυτό 
αποτέλεσμα.

Άρθρο 23

Κυρώσεις

(παρ. 1 και 2 άρθρου 23 της Οδηγίας)

1. Με ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή τιμω-
ρούνται τα πρόσωπα τα οποία:

α) παρεμποδίζουν ή αποπειρώνται να παρεμποδίσουν 
την υποβολή αναφοράς σε περιπτώσεις παραβιάσεων 
που εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του παρόντος,

β) προβαίνουν σε αντίποινα ή κινούν κακόβουλες δι-
αδικασίες σε βάρος των προσώπων που αναφέρονται 
στο άρθρο 6,

γ) παραβιάζουν την υποχρέωση τήρησης του εμπι-
στευτικού χαρακτήρα της ταυτότητας των αναφερόντων 
κατά παράβαση του άρθρου 14.

Για την επιμέτρηση της ποινής συνεκτιμώνται η ένταση 
των αντιποίνων και η βαρύτητα της παραβίασης.

2. Ευθύνη των προσώπων της παρ. 1 σύμφωνα με άλ-
λες διατάξεις δεν αποκλείεται.

3. Με ποινή φυλάκισης δύο (2) τουλάχιστον ετών και 
χρηματική ποινή τιμωρούνται τα πρόσωπα τα οποία εν 
γνώσει τους προέβησαν σε ψευδείς αναφορές ή ψευδείς 
δημόσιες αποκαλύψεις.

4. Ευθύνη των προσώπων της παρ. 3 σύμφωνα με άλ-
λες διατάξεις δεν αποκλείεται.

5. Αν κάποια από τις παραβάσεις του παρόντος τελέ-
στηκε, προς όφελος ή για λογαριασμό νομικού προσώ-
που, επιβάλλεται σε αυτό διοικητικό πρόστιμο, το ύψος 
του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δέκα χι-
λιάδες (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο από πεντακόσιες 
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χιλιάδες (500.000) ευρώ. Για την επιμέτρηση της ανωτέ-
ρω κύρωσης λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η βαρύτητα της 
παράβασης και ο βαθμός της υπαιτιότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 24

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. α) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία 
εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητή της Ε.Α.Δ., προσ-
διορίζονται και εξειδικεύονται τα προσόντα, οι αρμο-
διότητες, οι υποχρεώσεις και ο τρόπος πλήρωσης της 
θέσης του Υ.Π.Π.Α. στους φορείς του δημόσιου τομέα 
σύμφωνα με το άρθρο 8, ο οποίος είναι υπάλληλος που 
υπηρετεί στον δημόσιο φορέα με σχέση εργασίας δημο-
σίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά 
από γνώμη του Διοικητή της Ε.Α.Δ., δύναται να προβλέ-
πονται ειδικότερα προσόντα, αρμοδιότητες, καθήκοντα 
και ο τρόπος πλήρωσης της θέσης του Υ.Π.Π.Α. σε φορείς 
του δημόσιου τομέα, εφόσον αυτό επιβάλλεται λόγω 
των οργανωτικών ιδιαιτεροτήτων ή του αντικειμένου 
του φορέα.

β) Με κοινή απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδί-
ου μέλους της Κυβέρνησης που εποπτεύει την Εθνι-
κή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) και του Διοικητή 
της ΕΥΠ, η οποία δεν δημοσιεύεται, προσδιορίζονται 
και εξειδικεύονται τα προσόντα, οι αρμοδιότητες, οι 
υποχρεώσεις και ο τρόπος πλήρωσης της θέσης του 
Υ.Π.Π.Α. στην ΕΥΠ, σύμφωνα με το άρθρο 8, ο οποίος 
είναι υπάλληλος που υπηρετεί στην ΕΥΠ με σχέση ερ-
γασίας δημοσίου δικαίου. Με την ίδια κοινή απόφαση 
δύναται να προβλέπονται ειδικότερα προσόντα, αρ-
μοδιότητες, καθήκοντα και ο τρόπος πλήρωσης της 
θέσης του Υ.Π.Π.Α. στην ΕΥΠ, εφόσον αυτό επιβάλλεται 
λόγω των οργανωτικών ιδιαιτεροτήτων και του αντι-
κειμένου της βάσει του άρθρου 1 του ν. 3649/2008 
(Α’ 39).

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορί-
ζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των 
επιχειρήσεων που, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων 
τους, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οι-
κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται 
το ύψος του προστίμου της παρ. 13 του άρθρου 9 και 
τα κριτήρια προσδιορισμού του, καθώς και τα ειδικότε-
ρα στοιχεία που διαβιβάζονται για στατιστικούς λόγους 
κατά τις παρ. 11 και 12 του ίδιου άρθρου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, η 
οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητή της Ε.Α.Δ., 
εξειδικεύεται η διαδικασία υποβολής, παραλαβής και 
παρακολούθησης της αναφοράς σε φορείς του δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα κατά το άρθρο 10. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και 
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδί-
δεται μετά από γνώμη του Διοικητή της Ε.Α.Δ., εφόσον 
πρόκειται για φορέα του δημόσιου τομέα, καθορίζεται 
σε συγκεκριμένους φορείς ειδική διαδικασία υποβολής, 
παραλαβής και παρακολούθησης της αναφοράς, εφόσον 
αυτό επιβάλλεται λόγω των οργανωτικών ιδιαιτεροτή-
των ή του αντικειμένου του φορέα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία 
εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Διοικητή της Ε.Α.Δ., προσ-
διορίζεται η διαδικασία διαβίβασης της αναφοράς από 
την Ε.Α.Δ. στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, καθώς 
και η προθεσμία επικοινωνίας και ενημέρωσής της από 
τους αρμόδιους δημόσιους φορείς για την εξέλιξη της 
αναφοράς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 6 
του άρθρου 12.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά από 
γνώμη του Διοικητή της Ε.Α.Δ., προσδιορίζονται οι όροι 
σύστασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
της παρ. 1 των άρθρων 10 και 12.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Οικονομικών και Aνάπτυξης και Επενδύσεων προσ-
διορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων, η διαδικασία επιβολής τους, τα κριτήρια 
υπολογισμού του ύψους του προστίμου και κάθε ανα-
γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 5 του 
άρθρου 23.

Άρθρο 25

Μεταβατικές διατάξεις

(παρ. 2 άρθρου 26 της Οδηγίας)

1. Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με πενήντα 
(50) έως διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομέ-
νους οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση 
θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς, σύμφωνα με 
το άρθρο 9, έως τη 17η Δεκεμβρίου 2023 και να ενημε-
ρώσουν σχετικά, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη 
συμμόρφωση, την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον αρμόδιο 
κατά περίπτωση εποπτικό φορέα των παρ. 11 και 12 του 
άρθρου 9.

2. Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με περισσότε-
ρους από διακόσιους σαράντα εννέα (249) εργαζομέ-
νους οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση 
θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς, σύμφωνα 
με το άρθρο 8, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος και να ενημερώσουν σχετικά, 
εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συμμόρφω-
ση, την Επιθεώρηση Εργασίας ή τον αρμόδιο κατά 
περίπτωση εποπτικό φορέα των παρ. 11 και 12 του 
άρθρου 9.

3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα οφείλουν να συμ-
μορφωθούν με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού 
διαύλου αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8, εντός έξι 
(6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Για την έναρξη της δυνατότητας υποβολής αναφο-
ράς στην Ε.Α.Δ. εκδίδεται απόφαση του Διοικητή της, 
εντός εννέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος.
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ΜΕΡΟΣ Β’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)

Άρθρο 26

Απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου 

Οικονομικών στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. - Αντικατάσταση 

άρθρου 43 ν. 4745/2020

Το άρθρο 43 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 43
Αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών 
του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου 
Οικονομικών στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών 
Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), αποκλειστικά για την εκκαθάριση και 
εξόφληση απαιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής 
βοήθειας, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, με 
δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, ύστερα από δημόσια 
πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και αίτηση 
των ενδιαφερομένων υπαλλήλων. Η πρόσκληση καθορί-
ζει τα απαιτούμενα προσόντα, την προθεσμία για την υπο-
βολή των αιτήσεων, την διαδικασία επιλογής, τον τρόπο 
δημοσίευσης ή δημοσιοποίησης, καθώς και κάθε άλλο 
ειδικότερο ζήτημα για τη διενέργεια των αποσπάσεων.

2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των αρ-
μόδιων οργάνων των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαι-
οσύνης κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. 
Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λο-
γίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρε-
σίας στην οργανική τους θέση και οι ανωτέρω υπάλληλοι 
λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης αυτής 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, συμπε-
ριλαμβανομένης τυχόν προσωπικής διαφοράς.

3. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων βαρύ-
νουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. 
Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν μηνιαίο επίδο-
μα επίτευξης στόχων σχετικών με την εκκαθάριση που 
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Δικαιοσύνης.».

Άρθρο 27

Δυνατότητα επιχορήγησης της εταιρείας 

«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 

για τη διενέργεια μελετών και την προμήθεια 

εξοπλισμού - Τροποποίηση περ. (αα) 

υποπαρ. 2.2. παρ. 2 άρθρου 132 ν. 4199/2013

Το πρώτο εδάφιο της περ. (αα) της υποπαρ. 2.2. της 
παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4199/2013 (Α’ 216) τρο-
ποποιείται με την προσθήκη νέων σκοπών επιχορήγη-
σης της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» από το 
Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και η 
περ. (αα) διαμορφώνεται ως εξής:

«(αα) Να επιχορηγείται και από το Ταμείο Χρηματοδο-
τήσεως Δικαστικών Κτιρίων «ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» για τη μελέτη, 

κατασκευή, συντήρηση, επισκευή κτιρίων και προμή-
θεια εξοπλισμού αυτών που καλύπτουν αποκλειστικά 
τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης. Η επιχορήγηση πραγματοποιείται με βάση τον 
προϋπολογισμό μελέτης έργου, που εκπονεί η εταιρεία 
«ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και συνοδεύεται από πρό-
γραμμα χρηματορροών, που περιλαμβάνει το ποσό 
της προκαταβολής και τις τμηματικές καταβολές μέχρι 
και την εξόφληση του συμβατικού τιμήματος και τυ-
χόν αδιάθετο ποσό της επιχορήγησης αποδίδεται στο 
«ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Άρθρο 28

Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας ως προς τις επιδόσεις 

στη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου 

της Επικρατείας - Τροποποίηση άρθρου 40 

π.δ. 18/1989

Στο άρθρο 40 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) επέρχονται οι εξής 
αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο πριν από τις λέξεις «τους 
λόγους εξαίρεσης» διαγράφονται οι λέξεις «τις κοινοποι-
ήσεις,» β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 40 
διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 40
Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Κατά τα λοιπά και ιδίως ως προς τους λόγους εξαίρε-
σης των δικαστών και των υπαλλήλων της Γραμματείας 
και τη διαδικασία της εξαίρεσης, τη συγγνώμη συγγε-
νείας, τη διεξαγωγή των συζητήσεων, την ευταξία του 
ακροατηρίου, την ενέργεια των αποδείξεων που τυχόν 
διατάσσονται και το περιεχόμενο του πρωτοτύπου της 
απόφασης, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Οργανισμού των 
Δικαστηρίων που ισχύουν για τη διαδικασία πολιτικών 
δικών ενώπιον του Αρείου Πάγου. Ως προς τις επιδόσεις 
εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 47 έως και 57 του 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999, (Α’ 97)].».

Άρθρο 29

Ηλεκτρονικές επιδόσεις προς το Νομικό 

Συμβούλιο του Κράτους - Τροποποίηση παρ. 7 

άρθρου 21 π.δ. 18/1989

Στην παρ. 7 του άρθρου 21 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8) προ-
στίθενται εδάφια τρίτο έως όγδοο και η παρ. 7 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«7. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους 
επιδόσεις του δικαστηρίου προς τους διαδίκους μπορεί να 
γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον το δικόγραφο 
και η πράξη του Προέδρου περί ορισμού δικασίμου και 
εισηγητή φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, 
κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 
(Α’ 125). Το δικόγραφο και η πράξη του Προέδρου, που 
έχουν επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα, θεωρείται ότι επι-
δόθηκαν, εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον 
παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που φέρει προηγμέ-
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νη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και 
ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Ειδικά προς το Δημόσιο, οι 
επιδόσεις του δικαστηρίου γίνονται και με ηλεκτρονικά 
μέσα, και συγκεκριμένα μέσω διαλειτουργικότητας μεταξύ 
του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.) και 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ο.Π.Σ.Ν.Σ.Κ.). Η επίδο-
ση προς το Δημόσιο των εγγράφων που αποστέλλονται 
με ηλεκτρονικά μέσα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 
θεωρείται ότι συντελείται μετά την παρέλευση δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την επιτυχή αποστολή τους 
στο Ο.Π.Σ.Ν.Σ.Κ. Η επίδοση πιστοποιείται από έκθεση ηλε-
κτρονικής αποστολής του προς επίδοση εγγράφου στο 
Ο.Π.Σ.Ν.Σ.Κ., η οποία παράγεται αυτοματοποιημένα από 
το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. και φέρει: α) είτε προηγμένη ή εγκεκρι-
μένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια των περ. 20 
και 49 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), β) είτε προ-
ηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα, κατά την 
έννοια των περ. 18 και 48 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. 
Αμέσως μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών από την επιτυχή αποστολή των εγγράφων στο 
Ο.Π.Σ. Ν.Σ.Κ., για την πιστοποίηση της επίδοσης επισημει-
ώνεται αυτοματοποιημένως από το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ Δ.Δ. στην 
έκθεση ηλεκτρονικής αποστολής η ημερομηνία συντέ-
λεσης της επίδοσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορίζονται ο χρόνος 
έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποστολής των εγ-
γράφων προς επίδοση μέσω διαλειτουργικότητας μεταξύ 
του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. και του Ο.Π.Σ.Ν.Σ.Κ., οι κατηγορίες των 
εγγράφων που επιδίδονται με τη διαδικασία αυτή, ο τύπος, 
το περιεχόμενο, τα στοιχεία της έκθεσης ηλεκτρονικής 
αποστολής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή της παρούσας. Με την ίδια απόφαση καθορί-
ζονται περιπτώσεις πλημμελών ηλεκτρονικών αποστολών 
εγγράφων προς επίδοση στο Ο.Π.Σ.Ν.Σ.Κ. και ρυθμίζονται 
τα ζητήματα που αφορούν στον τρόπο διαχείρισής τους.».

Άρθρο 30

Έκθεση επίδοσης σε περίπτωση ηλεκτρονικής 

κοινοποίησης - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 44 

και παρ. 6 άρθρου 48 Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας

1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 44 του Κώ-
δικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999, (Α’ 97)] μετά 
από τη φράση «δεν απαιτείται» προστίθενται οι λέξεις 
«του πέμπτου εδαφίου της παρ. 6 και», επέρχονται νομο-
τεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η έκθεση, αφού αναγνωστεί, υπογράφεται από αυ-
τόν που τη συνέταξε, καθώς και από τα πρόσωπα που 
διενέργησαν τη διαδικαστική πράξη ή που συνέπραξαν 
ή παραστάθηκαν κατά τη διενέργειά της. Η τυχόν άρνη-
ση ή αδυναμία υπογραφής μνημονεύεται ρητώς. Τέτοια 
υπογραφή δεν απαιτείται στην περίπτωση του πέμπτου 
εδαφίου της παρ. 6 και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 
του άρθρου 48.».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 2717/1999 προ-
στίθενται τρίτο έως όγδοο εδάφια και η παρ. 6 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«6. Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω παραγράφους 
επιδόσεις μπορούν να γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, 
εφόσον τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 
παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α’ 125). Τα προς επίδοση έγγρα-
φα που υποβλήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι 
επιδόθηκαν, εφόσον επιστραφεί στο δικαστήριο από τον 
παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που φέρει προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια, και ισχύ-
ει ως έκθεση επίδοσης. Ειδικώς προς το Δημόσιο, οι επι-
δόσεις του δικαστηρίου γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα, 
και συγκεκριμένα μέσω διαλειτουργικότητας μεταξύ του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων Διοικητικών Δικαστηρίων (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.) και 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ο.Π.Σ.Ν.Σ.Κ.). Η επίδο-
ση προς το Δημόσιο των εγγράφων που αποστέλλονται 
με ηλεκτρονικά μέσα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
θεωρείται ότι συντελείται μετά την παρέλευση δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την επιτυχή αποστολή τους 
στο Ο.Π.Σ.Ν.Σ.Κ. Η επίδοση πιστοποιείται από έκθεση 
ηλεκτρονικής αποστολής του προς επίδοση εγγράφου 
στο Ο.Π.Σ.Ν.Σ.Κ., η οποία παράγεται αυτοματοποιημέ-
νως από το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. και φέρει α) είτε προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια των 
περ. 20 και 49 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), β) 
είτε προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα, 
κατά την έννοια των περ. 18 και 48 του άρθρου 2 του 
ν. 4727/2020 (Α’ 184). Αμέσως μετά την παρέλευση δέκα 
(10) ημερολογιακών ημερών από την επιτυχή αποστολή 
των εγγράφων στο Ο.Π.Σ.Ν.Σ.Κ., για την πιστοποίηση της 
επίδοσης επισημειώνεται αυτοματοποιημένως από το 
Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. στην έκθεση ηλεκτρονικής αποστολής η 
ημερομηνία συντέλεσης της επίδοσης. Με κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης καθορί-
ζονται ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποστολής των εγγράφων προς επίδοση μέσω διαλει-
τουργικότητας μεταξύ του Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ. και του Ο.Π.Σ. 
Ν.Σ.Κ., οι κατηγορίες των επιδιδόμενων με τη διαδικασία 
αυτή εγγράφων, ο τύπος, το περιεχόμενο, τα στοιχεία της 
έκθεσης ηλεκτρονικής αποστολής και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με 
την ίδια απόφαση καθορίζονται περιπτώσεις πλημμελών 
ηλεκτρονικών αποστολών εγγράφων προς επίδοση στο 
Ο.Π.Σ.Ν.Σ.Κ. και ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν 
στον τρόπο διαχείρισής τους.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 31

Σύνθεση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού - Τροποποίηση άρθρου 9 

ν. 4491/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4491/2017 (Α’ 152) 
μετά από την περ. ιδ’ προστίθεται περ. ιε’, και το άρθρο 9 
διαμορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 9
Σύνθεση

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης και αποτελείται από τα εξής 
μέλη με τους αναπληρωτές τους:

α. Τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,

β. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Δι-

ακυβέρνησης,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
η. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού,
ι. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Μετανάστευ-

σης και Ασύλου,
ια. έναν (1) εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού,
ιβ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου,
ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συ-

ντονισμού του Κυβερνητικού Έργου,
ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο της UNICEF Greece Country Office,
ιε. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη υποδεικνύο-

νται από τους αρμόδιους Υπουργούς και φορείς με γνώ-
μονα την αρμοδιότητά τους σε θέματα που σχετίζονται 
με τα δικαιώματα των παιδιών.

3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα υπό συζήτηση θέ-
ματα εμπίπτουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα άλλων 
φορέων της Διοίκησης πέραν όσων εκπροσωπούνται 
στον Εθνικό Μηχανισμό, εκπρόσωπός τους μπορεί να 
καλείται και να μετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις του.

4. Σε κάθε συνεδρίαση του Εθνικού Μηχανισμού προ-
σκαλείται και συμμετέχει, με εκπρόσωπό του, χωρίς δι-
καίωμα ψήφου, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος δύνα-
ται οποτεδήποτε, με αμετάκλητη δήλωσή του προς τον 
Πρόεδρο του Εθνικού Μηχανισμού, να καταστεί εφεξής 
πλήρες μέλος αυτού με δικαίωμα ψήφου.

5. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
Προέδρου.».

Άρθρο 32

Σύνθεση Εθνικού Συμβουλίου 

κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας - 

Τροποποίηση άρθρου 16 ν. 4356/2015

Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4356/2015 α) προστί-
θεται νέα περ. βα’ και β) μετά από την περ. ε’ προστίθε-
νται περ. εα’ και εβ’ και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 16
Σύνθεση

1. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουρ-
γού Δικαιοσύνης και αποτελείται από τα εξής μέλη με 
τους αναπληρωτές τους:

α. Τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,

β. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου,

βα. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
εα. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
εβ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού,
στ. έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων,
ζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας,
η. έναν (1) εκπρόσωπο του Συμβουλίου Ένταξης Με-

ταναστών του Δήμου Αθηναίων,
θ. έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Συμβουλίου Ρα-

διοτηλεόρασης,
ι. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου,
ια. έναν (1) εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
ιβ. δύο (2) εκπροσώπους του Δικτύου Καταγραφής 

Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας,
ιγ. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας 

Ατόμων με Αναπηρία,
ιδ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συντακτών Ημε-

ρήσιων Εφημερίδων Αθηνών,
ιε. έναν (1) εκπρόσωπο του Κέντρου Ερευνών για Θέ-

ματα Ισότητας,
ιστ. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.),
ιζ. έναν (1) εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώ-

σεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
2. Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται από τους 

αρμόδιους Υπουργούς και φορείς, με γνώμονα την εξει-
δίκευσή τους σε θέματα καταπολέμησης του ρατσισμού 
ή τις αρμοδιότητές τους. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της 
ΕΛ.ΑΣ. και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Αρχηγό 
της ΕΛ.ΑΣ. και προέρχονται από υπηρεσία αρμόδια για τη δί-
ωξη της ρατσιστικής βίας. Η θητεία των μελών είναι τριετής.

3. Με απόφαση της Ολομέλειας μπορούν εντός του 
Συμβουλίου να λειτουργούν Επιτροπές για την επεξερ-
γασία ειδικότερων θεμάτων.

4. Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου προσκαλεί-
ται και συμμετέχει, με εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος δύναται οπο-
τεδήποτε, με αμετάκλητη δήλωσή του προς τον Πρόε-
δρο του Συμβουλίου, να καταστεί εφεξής πλήρες μέλος 
αυτού με δικαίωμα ψήφου.».

Άρθρο 33

Επανακαθορισμός των δικαιούχων, 

των αποζημιώσεων και των αμοιβών 

που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή 

Δικαστικών Λειτουργών - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 52 ν. 4871/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4871/2021 επέρχο-
νται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο αα) μετά από 
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τη λέξη «αμοιβές» προστίθενται οι λέξεις «απολαβές και 
παροχές», αβ) η περ. β’ τροποποιείται με την προσθήκη 
και των γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου, αγ) οι 
περ. γ’, δ’ και ε’ αντικαθίστανται, β) προστίθενται εδάφια 
τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο και η παρ. 1 δι-
αμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής που αφορούν 
στην κατάρτιση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση, καλύ-
πτονται σύμφωνα με την υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 (Α’ 94). Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία εκδίδεται ύστερα 
από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής 
μετά από πρόταση σε αυτό του Διευθυντή Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσε-
ων, καθορίζονται οι κάθε είδους αποζημιώσεις, αμοιβές, 
απολαβές και παροχές και γενικώς κάθε δαπάνη σχετική 
με την εισαγωγή και κατάρτιση των εκπαιδευομένων και 
τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εν ενεργεία δικαστικών 
λειτουργών που καταβάλλονται στους: α) Γενικό Διευθυντή, 
Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτεί-
ας Οικονομικών Υποθέσεων και Διευθυντές Κατάρτισης 
και Επιμόρφωσης, β) Πρόεδρο, μέλη και γραμματείς του 
Διοικητικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Σπουδών και 
των Συμβουλίων Διδασκόντων, γ) εν γένει εκπαιδευτικό 
προσωπικό της Σχολής που αναλαμβάνει την κατάρτιση 
των εκπαιδευομένων, υπευθύνους, προεδρεύοντες, ειση-
γητές, προσωπικό υποστήριξης και λοιπό προσωπικό που 
αναλαμβάνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχι-
ζόμενης εκπαίδευσης των εν ενεργεία δικαστικών λειτουρ-
γών, δ) μέλη των επιτροπών του εισαγωγικού διαγωνισμού 
και των εξετάσεων αποφοίτησης, εξεταστές, βαθμολογη-
τές, επιτηρητές και λοιπό προσωπικό που ασχολείται με 
τη διεξαγωγή των παραπάνω διαγωνισμών και εξετάσεων, 
καθώς και όλων των εξετάσεων που διενεργούνται στην 
ΕΣΔι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και ε) προσωπικό 
της ΕΣΔι και λοιπό προσωπικό που απασχολείται με την 
προετοιμασία, τη διοίκηση, διαχείριση και την υλοποίηση 
χρηματοδοτούμενων ή μη προγραμμάτων της, συμμετέχει 
σε επιτροπές, ομάδες εργασίας ή υλοποιεί αυτόνομα προ-
καθορισμένα έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών. 
Οι ως άνω αποζημιώσεις, αμοιβές, απολαβές και παροχές 
καταβάλλονται στους ανωτέρω πέραν των αποδοχών της 
κύριας θέσης τους και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπο-
λογισμό οποιασδήποτε άλλης παροχής τους χορηγείται 
βάσει ειδικών διατάξεων ή υπό άλλη υπηρεσιακή ιδιότητα. 
Οι αποζημιώσεις, αμοιβές, απολαβές και παροχές αυτές 
δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των άρθρων 6 του 
ν. 1256/1982 (Α’ 65) και 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και δεν 
συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό των ανωτάτων 
ορίων αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών ή απολαβών που 
προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις και τις εν γένει 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με εξαίρεση εκείνες που 
καταβάλλονται στους υπαλλήλους της παρ. 1 του άρθρου 7 
του ν. 4354/2015, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν 
οι ανωτέρω περιορισμοί και τα ανωτέρω όρια. Οι αποζημι-
ώσεις εξόδων κίνησης και εξόδων παράστασης που καθο-
ρίζονται με την κοινή απόφαση του δευτέρου εδαφίου της 
παρούσας, δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος 
και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή 
άλλη κράτηση υπέρ δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και 

της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). 
Οι λοιπές αμοιβές, απολαβές και παροχές φορολογούνται 
αυτοτελώς με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκα-
τό (15%), με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των 
δικαιούχων μόνο γι’ αυτές και υπόκεινται σε παρακράτηση, 
σύμφωνα με τον ανωτέρω συντελεστή. Η κοινή απόφαση 
του δευτέρου εδάφιου για τον καθορισμό των ανωτέρω 
αποζημιώσεων, αμοιβών, απολαβών και παροχών ισχύει 
από 1.6.2022 και εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από 
τη δημοσίευση του παρόντος.».

Άρθρο 34

Νομοθετική εξουσιοδότηση 

για την κάλυψη δαπανών σχετικά 

με την εισαγωγική εκπαίδευση στη Σχολή 

Δικαστικής Αστυνομίας - 

Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 59 ν. 4963/2022

Το πρώτο εδάφιο της παρ.  7 του άρθρου  59 του 
ν. 4963/2022 (Α’ 149) τροποποιείται, ώστε στην κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Δικαι-
οσύνης και Εσωτερικών να συμπράττει και ο Υπουργός 
Οικονομικών και στη νομοθετική εξουσιοδότηση προ-
στίθενται ο καθορισμός των αμοιβών των εκπαιδευτών, 
ο τρόπος καταβολής αυτών και κάθε άλλης δαπάνης σχε-
τικής με την εισαγωγική εκπαίδευση και η παρ. 7 του 
άρθρου 59 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του 
Πολίτη, Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Εσωτερικών, καθο-
ρίζονται ο τόπος και ο τρόπος διενέργειας, καθώς και το 
περιεχόμενο της εισαγωγικής εκπαίδευσης του άρθρου 33, 
το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι χώροι και οι εγκαταστάσεις 
που χρησιμοποιούνται για την εκπαιδευτική διαδικασία, 
οι αμοιβές των εκπαιδευτών, ο τρόπος καταβολής αυτών 
και κάθε άλλης δαπάνης σχετικής με την εισαγωγική εκ-
παίδευση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 
την εφαρμογή του άρθρου 33. Με την ίδια απόφαση ορί-
ζεται ένας ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός 
που υπηρετεί σε δικαστήριο της Αθήνας ως υπεύθυνος 
εκπαίδευσης για την εισαγωγική εκπαίδευση του πολι-
τικού προσωπικού της Δικαστικής Αστυνομίας και ένας 
Αστυνομικός Διευθυντής ή Αστυνομικός Υποδιευθυντής 
ή Αστυνόμος Α’ της ΕΛ.ΑΣ., ως υπεύθυνος εκπαίδευσης για 
την εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού του αστυνο-
μικού τομέα της Δικαστικής Αστυνομίας που επιλέγεται 
με διαταγή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.».

Άρθρο 35

Ορισμός Προϊσταμένων Γραμματειών 

των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας 

ως δευτερευόντων διατακτών

Με απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης επιτρέπεται ο ορισμός, ως δευτερευ-
όντων διατακτών, των Προϊσταμένων Γραμματειών των 
δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, για σταθερές δαπά-
νες που αφορούν στα μισθώματα κτηρίων, πλην της Πε-
ριφέρειας Αττικής, στις υπηρεσίες μετάφρασης, στην 
ύδρευση και στα οδοιπορικά δικαστικών λειτουργών 
και δικαστικών υπαλλήλων.
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Άρθρο 36

Διάρκεια θητείας του Εθνικού Μέλους 

της EUROJUST και του βοηθού αυτού - 

Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4689/2020

Το άρθρο 52 του ν. 4689/2020 (Α’ 103) τροποποιείται α) 
στο πρώτο εδάφιο ως προς την απαλοιφή της αναφοράς 
στον βοηθό του Εθνικού Μέλους, β) με την προσθήκη 
δεύτερου εδαφίου ως προς τη θητεία του βοηθού του 
Εθνικού Μέλους της EUROJUST και το άρθρο 52 διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 52
Μεταβατική διάταξη

Η θητεία του Εθνικού Μέλους της EUROJUST και του 
αναπληρωτή, οι οποίοι υπηρετούν στην EUROJUST κατά 
την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης 
Νοεμβρίου 2018, καθίσταται αυτοδικαίως πενταετής από 
της ενάρξεως της θητείας του Εθνικού Μέλους. Η θητεία 
του βοηθού του Εθνικού Μέλους καθίσταται αυτοδικαίως 
τετραετής από την έναρξή της και κατά τα λοιπά εφαρ-
μόζεται η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3663/2008 (Α’ 99).».

Άρθρο 37

Αναστολή προθεσμιών στη διαδικασία 

της διαμεσολάβησης

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4640/2019 (Α’ 190), η έγγραφη γνωστοποίηση του δια-
μεσολαβητή προς τα μέρη για τη διεξαγωγή της υποχρε-
ωτικής αρχικής συνεδρίας ή η συμφωνία της εκούσιας 
προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του 
άρθρου 5, αναστέλλει και τις δικονομικές προθεσμίες 
της παρ. 2 του άρθρου 215 του Κώδικα Πολιτικής Δικο-
νομίας [π.δ. 503/1985, (Α’ 182)], για όσο χρόνο διαρκεί η 
διαδικασία διαμεσολάβησης.

Άρθρο 38

Παράταση ισχύος του πίνακα επιτυχόντων 

του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων 

Ειρηνοδικών Δ’ τάξης

Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού για την 
πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης, που δημοσιεύ-
θηκε την 9η.2.2016 (Γ’ 81), παρατείνεται από τη λήξη της, 
ήτοι την 16η.9.2022, έως την 31η.5.2023 και οι κενές θέσεις 
Ειρηνοδικών του έτους 2022, που ανακύπτουν λόγω μη 
αποδοχής διορισμού με βάση τον ανωτέρω πίνακα, μέχρι 
την ως άνω ημερομηνία, πληρούνται από τον πίνακα αυτόν.

Άρθρο 39 

Παράταση προθεσμίας διόρθωσης 

των αρχικών εγγραφών σε περιοχές 

που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση 

πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 - 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 102 ν. 4623/2019

Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) 
επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τρο-
ποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία διόρ-
θωσης των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών, β) το 
δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς την καταληκτική 

ημερομηνία καταχώρισης των πρώτων κτηματολογικών 
εγγραφών, γ) το τελευταίο εδάφιο καταργείται και η 
παρ. 2 του άρθρου 102 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφη-
ση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), 
η αποκλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι πα-
ρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2023. Η 
ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύει και για τις περιο-
χές στις οποίες οι πρώτες εγγραφές καταχωρίσθηκαν από 
την 1η.1.2013 έως και την 31η.12.2014. Κατ’ εξαίρεση, για 
τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν 
από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α’ 162), κατά την 
έναρξη ισχύος του ν. 4623/2019 (Α’ 134) εξακολουθούσαν 
να τελούν υπό κτηματογράφηση και δεν είχαν εκδοθεί η 
διαπιστωτική πράξη περαίωσης της κτηματογράφησης 
και η απόφαση έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, η απο-
κλειστική προθεσμία της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 
του ν. 2664/1998 λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 
εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου.».

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 40 

Διασφάλιση της επάρκειας και της επαρκούς 

σήμανσης των προϊόντων που συμμετέχουν 

στο παρατηρητήριο τιμών προϊόντων «Καλάθι 

του νοικοκυριού» - Προσθήκη παρ. 2α στο 

άρθρο 87 του ν. 4986/2022

Στο άρθρο 87 του ν. 4986/2022 (Α’ 204), προστίθεται 
παρ. 2α ως εξής:

«2α. Οι υπόχρεοι της παρ. 1 τοποθετούν ευκρινές ει-
δικό σήμα στον χώρο πώλησης (ράφι) των προϊόντων 
που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθώς 
και ευκρινή κατάλογο των προϊόντων που συνθέτουν το 
«καλάθι του νοικοκυριού» σε εμφανές σημείο στην είσο-
δο του καταστήματος, που συμπεριλαμβάνει τις τιμές 
στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Επιπρόσθετα, 
οι υπόχρεοι της παρ. 1 διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα 
που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» βρίσκο-
νται στα καταστήματά τους σε επάρκεια και διατίθενται 
απρόσκοπτα στο καταναλωτικό κοινό. Για κάθε παρά-
βαση της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
ύψους από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) 
ευρώ σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 6.».

Άρθρο 41 

Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας 

της Περιφερειακής Υπηρεσίας Συντονισμού 

και Υποστήριξης του Ηλεκτρονικού Εθνικού 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

1. Η ισχύς του άρθρου 133 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), 
περί παράτασης της ισχύος συμβάσεων καθαριότητας 
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του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), παρατείνεται μέχρι την 30ή.11.2022 για 
τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας που 
έχει συνάψει η Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και 
Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α. Αττικής.

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 31η.10.2022.

Άρθρο 42 

Σύσταση πάγιας προκαταβολής 

στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 

για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Για την εκπλήρωση των λειτουργικών δαπανών 
των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων συστήνεται στο Ίδρυμα Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) πάγια προκαταβολή 
χρηματικού σε βάρος του σχετικού κωδικού προϋπο-
λογισμού του φορέα.

2. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται για 
κάθε Δ.Ι.Ε.Κ. σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τρά-
πεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που 
ανήκουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

3. Διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής και υπεύ-
θυνος κίνησης των λογαριασμών ορίζεται ο εκάστοτε 
Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, στο όνομα του οποίου εκδίδεται το 
ένταλμα με το οποίο τίθεται στη διάθεσή του το χρη-
ματικό ποσό και ο οποίος ενεργεί τις πληρωμές. Για τις 
προμήθειες, εργασίες, μελέτες και υπηρεσίες που πλη-
ρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι πε-
ντακόσια (500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εφαρμόζεται αναλογι-
κά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 117Α του ν. 4412/2016 
(Α’ 147), περί των δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας, 
χωρίς να απαιτείται η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προ-
διαγραφών.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά 

από εισήγηση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθορίζονται ο σχετικός 
κωδικός προϋπολογισμού του φορέα της παρ. 1, το συ-
νολικό ύψος, το είδος και οι κατηγορίες των δαπανών 
που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή για την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Δ.Ι.Ε.Κ., καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
του παρόντος.

Άρθρο 43

Εξόφληση τιμολογίων για συμβάσεις 

ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητας 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 του ν. 4948/2022 
(Α’ 125), τα τιμολόγια των ετών 2021 και 2022 που αφο-
ρούν σε συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, που 
έχουν εκτελεστεί στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής έργου 2019ΣΕ15000003 
«Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Ακτοπλοϊ-
κών Δρομολογιακών Γραμμών», και τα οποία έχουν κα-
τατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του ως άνω Υπουργείου 
έως την 31η Οκτωβρίου 2022, επιτρέπεται να εξοφλού-
νται και σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2520901001 
«Επιδοτήσεις Άγονων Γραμμών» του Ειδικού Φορέα 
1041-502-0000000 «Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελ-
ληνική Ακτοφυλακή» του Τακτικού Προϋπολογισμού του 
ανωτέρω Υπουργείου. Η εξόφληση των ανωτέρω τιμολο-
γίων πραγματοποιείται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022. 
Οι εν λόγω δαπάνες εξαιρούνται από τη διαδικασία της 
ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών.

ΜΕΡΟΣ Δ’ 

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 44 

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕOΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ  

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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*01002101111220036*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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