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και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι 
υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε-
στικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών 
που ασκούν τις αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν 
στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων 
προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου 
στον τομέα της ασφάλειας και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζή-
τημα σχετικό με την προσαρμογή του παρόντος νόμου 
στον τομέα της ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος αυτού δεν συνιστά προϋπόθεση για την 
εφαρμογή του παρόντος νόμου.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3978/2011, οι λέ-
ξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από 
τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού». 

3. Στο άρθρο 30 του ν. 3978/2011 μετά την παρ. 9 προ-
στίθεται νέα παρ. 10, ως εξής: 

«10. Οι τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες, έργα 
και υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο-
φυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πα-
ρόντος νόμου εγκρίνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής.» 

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3978/2011, οι λέ-
ξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από 
τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού». 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του 
ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντι-
καθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού». 

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του 
ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργείου». 

7. Στο τέλος του άρθρου 81 του ν. 3978/2011 προστί-
θεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Ειδικά για τις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – 
Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τομέα της ασφάλειας, που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, 
μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 
του άρθρου 105, για τα ζητήματα που σχετίζονται με 
εγγυητικές επιστολές εφαρμόζονται οι αντίστοιχες δια-
τάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.» 

8. Στο τέλος του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 προστί-
θεται παρ. 3, ως εξής: 

«3. Ειδικά για συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής του παρόντος νόμου, η απόφαση: α) για την έγκρι-
ση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, β) για την 
κατακύρωση ή μη της σύμβασης στο όνομα του επιλε-
γέντος οικονομικού φορέα και γ) για την έγκριση ή μη 
της αντίστοιχης δαπάνης, λαμβάνεται για ποσό άνω των 
πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
και εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Για συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας, 
η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη της αρμόδιας 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, κατά την κρίση του 
ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή, να εισάγει το θέμα στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της 
τελικής απόφασης.»

 9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3978/ 
2011 (Α΄137) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Ειδικά σε ό, τι αφορά  στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική 
Ακτοφυλακή, τα σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσε-
ων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
νόμου, εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.».

ΜΕΡΟΣ Η΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 72

Προκήρυξη εκλογών

1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων σε όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη 
και υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων λήγει στις 31.8.2020, 
πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο δύο (2) μήνες πριν 
από τη λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε 
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μο-
νομελών οργάνων των Α.Ε.Ι., η θητεία των οποίων λήγει 
στις 31.8.2020 και τα οποία δεν εμπίπτουν στην παρ. 1, 
πραγματοποιείται από το αρμόδιο ανά περίπτωση όρ-
γανο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτών, 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

ΜΕΡΟΣ Θ΄: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 73

Ρυθμίσεις του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 
15η Ιουλίου 2020, οι Επιτροπές Ενστάσεων κατά την εξέ-
ταση των ενστάσεων της παρ. 9 του άρθρου 2 και του 
άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α΄114) και των αιτήσεων 
διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, 
οι οποίες παραπέμπονται από το γραφείο κτηματογρά-
φησης αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή προς κρίση και 
αφορούν μελέτες κτηματογράφησης, για τις οποίες έχει 
ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολο-
γικών στοιχείων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατά-
ξεων: α) δύνανται να συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα 
στην υπ’ αρ. 429/13.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 850) και β) οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οι πληρε-
ξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι, κατά την 
εξέταση των υποθέσεών τους, δεν παρίστανται ενώπιον 
της Επιτροπής και υποχρεούνται μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα της ορισθείσας συνεδρίασης να προσκομίσουν 
στο γραφείο κτηματογράφησης τον φάκελο της υπό-
θεσής τους. Το γραφείο κτηματογράφησης διαβιβάζει 
αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή τον φάκελο της υπό-
θεσης. 
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