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Άρθρο 65

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 

(Α΄ 190)

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 
του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) αντικαθίσταται ως εξής: «Το 
ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται 
από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και 
κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που 
τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη 
συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης 
της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγω-
γές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 66

Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 

(Α΄ 121)

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 
6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως 
εξής:

«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής 
ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.»

Άρθρο 67

Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 

(Α΄ 198)

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 
καταργείται.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 
(Α΄198) αναριθμείται σε παράγραφο 4 και αντικαθίσταται 
ως εξής:

 «4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελ-
ληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» είναι δυνατή, μέχρι την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού 
η ανανέωση υφιστάμενων εργασιακών συμβάσεων ορι-
σμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, οι 
οποίες σχετίζονται με την κάλυψη άμεσων λειτουργικών 
αναγκών του φορέα όπως αυτές προσδιορίζονται από 
το Δ.Σ. αυτού και πάντως, όχι πέραν της 30ής.9.2020, 
υπό την προϋπόθεση ότι η δαπάνη μισθοδοσίας αυτών 
έχει προβλεφθεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και 
σύμφωνα και με σχετικές οδηγίες περί μη υπέρβασης του 
αριθμού των προσλήψεων ΙΔΟΧ έτους 2018.»

Άρθρο 68

Υπεκμίσθωση χώρων Ε.Μ.Σ.Τ.

1. Μετά την υποπερίπτωση XIV της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) 
προστίθεται υποπερίπτωση XV ως εξής:

«XV. Την υπεκμίσθωση χώρων του ακινήτου στο οποίο 
εδρεύει το Ε.Μ.Σ.Τ.. Η υπεκμίσθωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά αποκλειστικά τους χώρους του υπογεί-
ου, του φουαγιέ (ισόγειο), του χώρου περιοδικών εκ-
θέσεων (ισόγειο), του αμφιθεάτρου (ημιόροφος), της 
επισκέψιμης οροφής με σκοπό την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων, καθώς και τους χώρους του εστιατορίου 
(4ος όροφος) και του αναψυκτήριου (ισόγειο).»

2. Η υποπερίπτωση ΙΧ της περίπτωσης στ΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) ανα-
ριθμείται σε Χ και προστίθεται υποπερίπτωση IΧ ως εξής:

«ΙΧ. Έσοδα από την υπεκμίσθωση χώρων του ακινήτου 
στο οποίο εδρεύει το Ε.Μ.Σ.Τ..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 69

Τροποποίηση του ν. 4495/2017 (Α΄167)

1. Στο τέλος του άρθρου 124 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) 
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του 
άρθρου 88 του παρόντος νόμου, κάθε αναγκαία λεπτο-
μέρεια σχετικά με την επιλογή των φορέων είσπραξης 
του ενιαίου ειδικού προστίμου, το ποσό της αμοιβής 
και των διατραπεζικών εξόδων που θα καταβάλλονται 
προς τους φορείς είσπραξης ανά τύπο συναλλαγής, την 
απόδοση των ποσών στο Πράσινο Ταμείο, τη διαδικασία 
καταβολής των αμοιβών και των διατραπεζικών εξόδων 
προς τους φορείς είσπραξης, τον τρόπο ενημέρωσης 
περί καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλο σχετικό ζή-
τημα, ιδίως συναφές με τη διαδικασία είσπραξης και 
απόδοσης του ενιαίου ειδικού προστίμου, ρυθμίζεται 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
88 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν.  3843/2010
(Α΄ 62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή 
του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό 
καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής 
σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 
30.6.2020.»

Άρθρο 70

Ρυθμίσεις σχετικά με τους επιθεωρητές

περιβάλλοντος

1. Στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο της 
αποστολής αυτών, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση 
ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά ημέρα ελέγχου και μέχρι 
του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως. Η ελε-
γκτική αποζημίωση δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των 
τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκει-
ται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισμούς 
των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

2. Το ύψος της ελεγκτικής αποζημίωσης της προη-
γούμενης παραγράφου και το ανώτατο μηνιαίο όριο 
αυτής προσαυξάνονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό 
(20%) εάν οι προαναφερόμενες κατηγορίες προσωπικού 
έχουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων την ιδιότητα του 
ανακριτικού υπαλλήλου. Με απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών μπορεί να 
αναπροσαρμόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζημίω-
σης ανά ημέρα ελέγχου, το ανώτατο μηνιαίο όριο αυτής, 
καθώς και η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου.
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