ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 12, που έχει ως
εξής:

1. «Τα αποθέματα ασφαλείας τηρούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας για κάθε
κατηγορία πετρελαιοειδών Προϊόντων, όπως ορίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες
της Ε.Ε., προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες της εσωτερικής αγοράς σε περιόδους
κρίσης εφοδιασμού καυσίμων στα πλαίσια και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
Για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας εφαρμόζεται η διάκριση σε τρεις κατηγορίες:
Ελαφρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσματα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί
να μεταβάλλονται οι κατηγορίες πετρελαιοειδών Προϊόντων για την τήρηση
αποθεμάτων ασφαλείας.».
2. Με το άρθρο 16 αντικαθίσταται το άρθρο 13, που έχει ως εξής:

13. «1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνιστάται Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων

Εφοδιασμού Υγρών Καυσίμων με τις εξής αρμοδιότητες:
α. Καταρτίζει και εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης
Ανάγκης για την αντιμετώπιση κρίσεων εφοδιασμού υγρών καυσίμων που προκύπτουν
από αισθητή μείωση ή αναμενόμενη μείωση των προμηθειών της χώρας σε αργό
πετρέλαιο και Προϊόντα.
β. Εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης θέματα σχετικά με τον Κανονισμό Τήρησης
Αποθεμάτων Ασφαλείας και την εφαρμογή του.
γ. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας σε
θέματα

κατανομής

αργού

Πετρελαίου

και

Προϊόντων

για

τη

συντονισμένη

αντιμετώπιση κρίσεων.
δ. Ελέγχει τους κατόχους αδειών ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις επιτυχούς
εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης και εισηγείται σχετικά στον
Υπουργό Ανάπτυξης.
ε. Πιστοποιεί τις αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας.
2. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασμού Υγρών Καυσίμων συγκροτείται με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από:
α. Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως Πρόεδρο.
β. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε..
γ. Τους Διευθυντές Πετρελαϊκής Πολιτικής, Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών και
Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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δ. Εκπροσώπους των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Υπουργείων
Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και
Εμπορικής Ναυτιλίας.
ε. Εκπρόσωπο κάθε κατόχου άδειας διύλισης και ανά έναν εκπρόσωπο του κλάδου των
κατόχων άδειας εμπορίας και λιανικής εμπορίας, ο οποίος υποδεικνύεται από την πλέον
αντιπροσωπευτική οργάνωση κάθε κλάδου.
στ. Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή
Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία.
3. Το Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας και
τίθεται σε εφαρμογή με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων
έκτακτης ανάγκης.
4. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης, η Επιτροπή
Διαχείρισης Κρίσεων Εφοδιασμού Καυσίμων ρυθμίζει τη διάθεση των αποθεμάτων
ασφαλείας και εποπτεύει την εκτέλεση του σχεδίου και των σχετικών μέτρων.».
3. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 12, που έχει ως
εξής:

2. «Υποχρέωση τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας έχουν ανεξάρτητα από το είδος της
άδειας που κατέχουν:
α) Όσοι εισάγουν αργό Πετρέλαιο, Πετρελαιοειδή ή ημικατεργασμένα Προϊόντα προς
κατανάλωση στην εγχώρια αγορά. Το ύψος του αποθέματος ασφαλείας του υποχρέου
ισούται με τα 90/365 των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε στην εγχώρια
αγορά ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Ως καθαρές εισαγωγές
του υποχρέου θεωρείται το αλγεβρικό άθροισμα:
(Εισαγωγές μείον Εξαγωγές) μείον (Τελικό Απόθεμα μείον Αρχικό Απόθεμα) μείον
(Διάθεση στη διεθνή ναυσιπλοΐα). Οι ποσότητες, οι οποίες προέρχονται από διακίνηση
εκ μέρους άλλου κατόχου άδειας Διύλισης ή Εμπορίας, υπολογίζονται στο αλγεβρικό
άθροισμα του κατόχου άδειας ο οποίος τις διακίνησε πρώτος.
β) Οι Μεγάλοι Τελικοί Καταναλωτές, που εισάγουν Πετρελαιοειδή Προϊόντα για ίδια
κατανάλωση. Το ύψος του αποθέματος ασφαλείας του υποχρέου ισούται με τα 90/ 365
των καθαρών εισαγωγών που πραγματοποίησε ο υπόχρεος κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος.
Τα πιο πάνω όρια μπορεί να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.».
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4. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 12, που έχει
ως εξής:

10. «Τον έλεγχο για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας ασκεί ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης
κάθε σύμβαση που συνάπτουν με τρίτο για την ανάθεση τήρησης αποθέματος
ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.,
εκδίδεται ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, ο οποίος περιέχει τους όρους
με τους οποίους ασκείται η εποπτεία και διενεργείται έλεγχος και κάθε σχετική
λεπτομέρεια, ιδίως σχετικά με την πιστοποίηση των Αποθηκών Τήρησης των
Αποθεμάτων Ασφαλείας.».
5. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 αντικαθίσταται λέξη στην παράγραφο 8 του
άρθρου 12, που έχει ως εξής:

8. «Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να
αναθέτουν σε τρίτο, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων
ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να
τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και να
αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Για το αντάλλαγμα που
συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.».
6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 καταργούνται οι παράγραφοι 5, 6 και 11 του
άρθρου 12, που έχουν ως εξής:

5. «Οι κάτοχοι Άδειας Διύλισης, για την υποχρέωσή τους τήρησης αποθεμάτων
ασφαλείας, έχουν τη δυνατότητα να φυλάσσουν αποθέματα σε αργό Πετρέλαιο ή
ημικατεργασμένα ή Πετρελαιοειδή Προϊόντα.».
6. «Η αναγωγή του αργού Πετρελαίου και των ημικατεργασμένων Προϊόντων σε

Πετρελαιοειδή Προϊόντα των κατηγοριών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού γίνεται
με βάση την παραγωγή Προϊόντων είτε από τον κάτοχο Άδειας Διύλισης είτε για
λογαριασμό του από άλλον κάτοχο Άδειας Διύλισης στην Ελλάδα κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος. Ο ίδιος τρόπος αναγωγής ακολουθείται και για τον ανά κατηγορία
υπολογισμό των καθαρών εισαγωγών των κατόχων Άδειας Διύλισης.».
11. «Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου
αυτού.».
7. Με το άρθρο 22 προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 36 του ν. 4067/2012, που έχει
ως εξής:

«Άρθρο 36
Διασφάλιση παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας
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1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ) κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 επόμενα του ν. 4001/2011 (Α` 179)
και τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών κατά το άρθρο 130 του ίδιου νόμου, για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη
παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις του τομέα
ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλεται από την 1.1.2012 αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ), το οποίο με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 55 του
ν. 4001/2011, υπολογίζεται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Μοναδιαία
χρέωση
σε €/MWh

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

4.14

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

6 91

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

5,46

Γενικής χρήσης ΜΤ

17,9

Καταναλώσεις Νύχτας XT

8,89

Αγροτικής χρήσης XT

7,07

Φωτισμός Οδών και Πλατειών XT

13,71

Γενικής Χρήσης XT

18,24

Βιομηχανικής χρήσης XT

18,24

Οικιακής χρήσης XT
(Καταναλώσεις Ημέρας)
0- 1600 kWh/τετραμηνία

6,99

1601-2000 kWh/τετραμηνία

15,7

2001-3000 kWh/τετραμηνία

39,87

3001- ΑΝΩ kWh/τετραμηνία

44,88

2. Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος ΥΚΩ είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε
παροχής ηλεκτροδότησης, οι οποίοι το συγκαταβάλλουν προς τους προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης που
λαμβάνουν, όπως η κατανάλωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή
Δικτύου. Το αντάλλαγμα ΥΚΩ αποδίδεται από τους προμηθευτές εντός του επόμενου
της έκδοσης των λογαριασμών μήνα, σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται από την
εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΔ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε.» του άρθρου 97 του ν. 4001/2011.
Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού καταβάλλεται εξ ολοκλήρου αντιστάθμιση
στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν Υπηρεσίες
Κοινής Ωφέλειας.
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3. Το αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής
ΥΚΩ, όπως αυτό έχει θεσπισθεί για τον τομέα της ηλεκτρικής ενεργείας για την περίοδο
από το έτος 2008 έως και το έτος 2011, επιμερίζεται στους εκάστοτε χρήστες παροχής
ηλεκτροδότησης αντί στους κατόχους αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ως
εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μοναδιαία χρέωση ΥΚΩ σε €/MWh

ΧΡΗΣΤΩΝ
Έτος 2009

Ετος 2010

Έτος 2011

Υψηλής Τάσης (ΥΤ)

6.29

4,21

3.88

Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ

7,75

6,58

5,87

Αγροτικής χρήσης ΜΤ

3,80

3,24

0.95

Γενικής χρήσης ΜΤ

9,64

8,35

11,41

Καταναλώσεις Νύχτας XT

0,00

0,00

1,45

Αγροτικής χρήσης XT

4,41

3,70

1,15

Φωτισμός Οδών και Πλατειών XT

8,47

7,65

2,32

Γενικής Χρήσης XT

12.80

11,51

14.37

Βιομηχανικής χρήσης XT

12,08

10,34

13,22

0,0

0,0

0,20

801-1600 kWh/τετραμηνία

10,1

8,7

5,28

1601-2000 kWh/τετραμηνία

10,8

9,3

11,37

2001-3000 kWh/τετραμηνία

19,2

16,6

31,57

3001-ΑΝΩ kWh/τετραμηνία

26,6

22,2

36,08

Οικιακής

χρήσης

XT

(Καταναλώσεις Ημέρας)
0-800 kWh/τετραμηνία

Κατά τον επιμερισμό σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια λαμβάνονται υπόψη τα
όρια ετήσιας επιβάρυνσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999
(Α 286), όπως εκάστοτε ίσχυαν.
4. Τα ποσά που βαρύνουν τους εκάστοτε χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης δυνάμει
της προηγούμενης παραγράφου συμψηφίζονται οίκοθεν με τα ποσά που αντιστοίχως
έχουν καταβληθεί από τους χρήστες αυτούς προς τους κατόχους αδείας προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να ανακτηθεί το κόστος χρεώσεων ΥΚΩ, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 3426/2005, κατά τη
χρονική περίοδο από το έτος 2008 έως και το έτος 2011. Αν από το συμψηφισμό
προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο σε βάρος των εκάστοτε χρηστών, το χρεωστικό
υπόλοιπο δεν αναζητείται από τους χρήστες και διαγράφεται.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η υπουργική απόφαση
ΠΕΚΑ ΗΛ/Β/ Φ.1.17/2123/2857/2010 και η απόφαση ΡΑΕ 1527/2011.
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6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος άρθρου».
8. Με το άρθρο 23 προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.
3423/2005 (ΦΕΚ Α’ 304), που έχει ως εξής:

«2. Μέχρι τη συμπλήρωση του κανονισμού που προβλέπεται από το άρθρο 14 του ν.
3054/2002, η δραστηριότητα της Διάθεσης Βιοκαυσίμων μπορεί να ασκείται από
πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Άδειας Διάθεσης
Βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 5Α, χωρίς την κατοχή της άδειας
αυτής, ύστερα από έγκριση που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ανάπτυξης».
9. Με το άρθρο 25 προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 5 του ν. 3175/2003 (Α΄ 207), ,
που έχει ως εξής:

«Άρθρο 5
Οροι και αρμοδιότητα εκμίσθωσης διαχείρισης γεωθερμικών πεδίων
1."Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η
διαδικασία εκμίσθωσης του αναφερόμενου στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 4
δικαιώματος και της εν γένει διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων της Χώρας."
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με τη παρ.5 άρθρου 37
Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.
Η απόφαση αυτή μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
(α) Τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης.
(β) Τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως την αξιολόγηση από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) των προσφoρών που υποβάλλονται σχετικώς με τη
Διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους.
(γ) Τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στη δημοπρασία και καλής εκτέλεσης των
όρων της σύμβασης.
(δ) Τα δικαιολογητικά και προδιαγραφές των μελετών που υποβάλλουν οι υποψήφιoι
μισθωτές.
(ε) Τον τρόπο καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και
προκειμένου για τα προϊόντα βάσει της αποδιδόμενης ενέργειας ή του ενεργειακού
περιεχομένου.
(στ) Τα στοιχεία και τις μελέτες που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μισθωτές.
(ζ) Τους ειδικότερους όρους της σύμβασης.
(η) Τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης,
κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύμβασης.
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2 "Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας
και διαχείρισης των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας κατόπιν πλειοδοτικού
διαγωνισμού ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών
επενδυτικών προτάσεων ανάλογα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά μεγέθη του πεδίου,
που διενεργούνται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Με την απόφαση αυτή ρυθμίζονται ιδίως:
α) Οι ειδικότεροι όροι της προκήρυξης και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού ή
οι ειδικότεροι όροι πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή
δεσμευτικών προτάσεων.
β) Τα δικαιολογητικά, τα στοιχεία και οι μελέτες που καλούνται να υποβάλλουν οι
υποψήφιοι μισθωτές, καθώς και οι προδιαγραφές των μελετών.
γ) Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και το περιεχόμενο των επενδυτικών
προτάσεων.
δ) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στις ανωτέρω διαδικασίες, καθώς και οι
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.
ε) Οι όροι της σύμβασης.
στ) Ο τρόπος καθορισμού των ελάχιστων και αναλογικών μισθωμάτων και ο τρόπος
επιμερισμού των εσόδων από το τέλος υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ζ) Οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των όρων της σύμβασης,
οι λόγοι κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και λύσης της σύμβασης."
*** Η παράγραφος 2,η οποία είχε προστεθεί με τη παρ.6 άρθρου 37 Ν.3734/2009,ΦΕΚ
Α 8,αντικαταστάθηκε ως άνω με την παράγραφο 1 άρθρου 180 Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α
179/22.8.2011.
3 (2). Η εκμίσθωση και διαχείριση των πιθανών και βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων
χαμηλής θερμοκρασίας διενεργείται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Κατά των
πράξεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή
ουσίας που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο στον Υπουργό Ανάπτυξης μέσα σε έναν
(1) μήνα από την επίδοση της πράξεως.
4 (3). Η εκμίσθωση και διαχείριση μη ερευνημένων χώρων και των γεωθερμικών
πεδίων υψηλής θερμοκρασίας διενεργείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Κατά των
σχετικών πράξεων του Υπουργού Ανάπτυξης επιτρέπεται προσφυγή που ασκείται από
τον ενδιαφερόμενο μέσα σε έναν μήνα από την επίδοση της πράξεως ενώπιον του
Διοικητικού Eφετείoυ Αθηνών, το οποίο εκδικάζει τη διαφορά σε πρώτο και τελευταίο
βαθμό.
*** Η παρ.2 προστέθηκε και οι παρ.2 και 3 αναριθμήθηκαν σε παρ.3 και 4 με τη παρ.6
άρθρου 37 Ν.3734/2009,ΦΕΚ Α 8/28.1.2009.»
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